Zápis z jednání Řídícího výboru MAP II ORP ČB
-

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. pro území ORP České
Budějovice

Termín a místo jednání: 6.1.2022, od 14:30 hodin, KÚ Jihočeského kraje
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální informace o stavu průběhu realizace projektu MAP II ORP ČB
3. Změna členů ŘV
4. Strategický rámec MAP - aktualizace
5. Prezentace partnerů projektu
6. MAP III ORP ČB – příprava projektové žádosti
7. Diskuze, různé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvodem přivítala vedoucí manažerka projektu ing. Krejčíčková všechny přítomné, jednání ŘV
MAP II ORP je usnášeníschopné. Při jednání byla dodržována veškerá platná
protiepidemiologická opatření, v souvislosti s pandemií covid-19.
Jednání probíhá dle plánovaného programu jednání, se souhlasem přítomných je upraveno
pouze pořadí projednávaných bodů.
Informace o stavu průběhu realizace projektu MAP II ORP ČB prezentovala především na
stavu plnění indikátorů projektu vedoucí manažerka projektu ing. Krejčíčková (prezentace
rozeslána společně se zápisem). Aktuálně realizuje tým MAP II ORP ČB rozsáhlé šetření
potřeb škol a připravuje závěrečnou evaluaci projektu. Informovala také o aktivním zapojení
do Pracovní skupiny vzdělávání ITI Českobudějovicko, samostatná prezentace bude
následovat, a Pracovní skupiny Polytechnika IPRÚ České Budějovice, kde byly při doposud
posledním jednání otevřena otázka potřeby podpory škol v oblasti financování provozu
digitalizované výuky, které se budou výrazně zvyšovat v souvislosti s tzv. novou informatikou,
a problémy s personálním zajištěním správců IT ve školách.
Usnesení Řídícího výboru 20220106/01: „Řídící výbor MAP II ORP ČB bere na vědomí
aktuální informace o stavu průběhu realizace projektu MAP II ORP ČB.“
Významný rozsah činnosti věnoval realizační tým v posledních cca 4 měsících
individualizovaným projednáváním aktualizace jednotlivých investičních projektových
záměrů, které jsou nyní předloženy ke schválení do seznamů investičních priorit
Strategického rámce MAP II ORP ČB pro období 2021-2027 pro mateřské školy, základní
školy, a oblast investic do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní
učení. Důvodem také byla potřeba úzké spolupráce s projektovým týmem ITI Magistrátu
města České Budějovice. Aktuální dokument obsahuje přes 300 projektů, z toho více než
přes 110 projektů v oblasti předškolní výchovy.
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Usnesení Řídícího výboru 20220106/02: „Řídící výbor MAP II ORP ČB schvaluje seznamy
investičních priorit (2021-2027) – verze 1, sestávající z dílčích částí: Strategický rámec MAP seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027); Strategický rámec MAP - seznam investičních
priorit ZŠ (2021-2027); Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové,
neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027). “
Následovaly prezentace partnerů projektu následovně:
Ing. Jarkovská – prezentace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III
(prezentace rozeslána společně se zápisem). V rámci prezentace upozorněno na vznik
tematických pracovních skupin a možnost nominovat členy na doporučení jednotlivých týmů
MAP. 10.1.2022 proběhlo jednání s fakultami Jihočeské univerzity připravující budoucí
učitele, vzhledem k dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných pedagogů v řadě oborů.
Ing. Lamač – prezentace implementace Krajského akčního plánu rozvoje Jihočeského kraje II
a III (prezentace rozeslána společně se zápisem). V rámci i-KAP II je zapojeno celkem 10 SŠ, v iKAP III pak dalších 8 SŠ a 2 DDM, přehled ZŠ působících v ORP ČB spolupracujících s těmito SŠ
uveden v prezentaci, jedná se o 14 ZŠ. V rámci aktivit je mj. rozsáhlá podpora pedagogických
pracovníků a jejich metodická setkávání, podpora podnikavosti žáků a téma digitalizace; řada
aktivit v rámci „Impuls pro kariéru“ (viz dále prezentace JHK).
Ing. Hájková – aktuální prezentace činnosti JHK (prezentace rozeslána společně se zápisem). Před
startem jsou e-Burzy škol, upoutávku na akci přináší také www.mapvzdelavani.cz stejně jako
na Impulsy pro kariéru. Předpokládá se, že v 16.6.2022 proběhne další ročník Dobrodružství s
technikou. Na ZŠ jsou distribuovány pracovní listy z projektu „ Buď mistr“ pro výuku
pracovních činností, připravovány víkendové technické workshopy pro děti s rodiči.
Ing. Baumruková – prezentace postupu přípravy ITI Českobudějovicko (prezentace rozeslána
společně se zápisem). V současnosti je ŘV ITI schválena koncepční část strategie ITI
Českobudějovicko, v 04/2022 je předpokládaný termín schválený ŘO. Problematická je oblast
podpory předškolní výchovy – dle analyticko-metodického materiálu MŠMT jsou kapacity
v ORP ČB dostatečné, Město Č. Budějovice řeší nyní vlastní analytické šetření. V oblasti
investiční podpory vzdělávání včetně základních škol je projektovým týmem připravován
integrovaný projekt. V současnosti jsou shromažďovány projekty do Strategického rámce ITI,
předpokládá výzvu k dotvoření programového rámce pro oblast školství v 03/2022;
preferovány budou projekty ve vysokém stádiu připravenosti k realizaci projektu.
V průběhu jednotlivých prezentací partnerů proběhla diskuze ke konkrétním prezentacím a
upřesňující dotazy od členů ŘV.
Usnesení Řídícího výboru 220220106/03: „Řídící výbor MAP II ORP ČB bere na vědomí
aktuální informace o Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, přípravě
ITI Českobudějovicko a činnosti JHK.“
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Vedoucí manažerka projektu ing. Krejčíčková krátce informovala o došlých oznámeních
spolupracujících subjektů partnerství MAP II ORP ČB o nominovaných zástupcích v Řídícím
výboru MAP II ORP ČB. Ke změně dochází u zástupce KAP (nově ing. Jarkovská), zástupce
ORP České Budějovice (nově pí. Koptová) a zástupce NPI ČR (nově Mgr. Štruncová).
Usnesení Řídícího výboru 20220106/04: „Řídící výbor MAP II ORP ČB schvaluje navržené
změny členů Řídícího výboru dle předložených návrhů spolupracujících subjektů partnerství
MAP ORP ČB.“
Vedoucí manažerka projektu ing. Krejčíčková krátce informovala o stavu přípravy projektové
žádosti MAP III ORP ČB, jehož nositelem bude nadále MAS Rozkvět, z.s.; v současné době
vstoupilo formou podepsaného souhlasu do partnerství na projektu již celkem 141 organizací
resp. identifikovaných IZO.
Usnesení Řídícího výboru 220220106/05: „Řídící výbor MAP II ORP ČB bere na vědomí
aktuální informace o podání žádosti o dotaci a realizaci projektu MAP III“.
Následně vedoucí manažerka projektu ing. Krejčíčková všem přítomným účastníkům
poděkovala za aktivní účast na jednání.
Jednání bylo ukončeno v 16:10 hodin.
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Zápis: ing. Krejčíčková
Přílohy:
-

Prezenční listina

-

Prezentace použité při jednání
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PREZENČNÍ LISTINA JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II ORP ČB
Termín jednání: 6. ledna 2022, od 14.30 hodin

1
2

Jméno

Subjekt

Pozice v MAP

Ing. Marta Krejčíčková

MAS Rozkvět, z.s.

hlavní manažer
projektu MAP II ORP ČB

Ing. Jaroslav Houba
Obec Sedlec

zástupce zřizovatelů

Ing. Dana Walterová

Základní škola, Pohůrecká 16,
České Budějovice

zástupce vedení škol

Mgr. Petr Divíšek

Základní škola a mateřská škola
Šindlovy Dvory

zástupce vedení škol

PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.

Jubilejní základní škola
svatováclavská ve Strýčicích

zástupce vedení škol

Mgr. Jaroslava Dědková

EDUCAnet – střední škola a
základní škola České
Budějovice, s.r.o.

zástupce organizací
neformálního a
zájmového vzdělávání

Mgr. Pravoslav
Němeček

Základní škola a základní
umělecká škola, Bezdrevská 3,
České Budějovice

zástupce základních
uměleckých škol

Salesiánské středisko mládeže
– dům dětí a mládeže

zástupce organizací
neformálního a
zájmového vzdělávání

Mgr. Lucie Jarkovská

Krajský úřad Jihočeského kraje

zástupce KAP

Ing. Iva Jíchová

Magistrát města České
Budějovice

zástupce IPRÚ

Kateřina Koptová

Magistrát města České
Budějovice

zástupce ORP

(zast. Stanislav Šindelář)

3
4

5
6

7

8

Mgr. Radka Rybáková
(zast. Hermannová
Květa)

9
10
11

Účast na
jednání
ANO
člen omluven,
zastupován na
základě plné
moci
ANO

ANO

omluven
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omluvena

ANO

člen omluven,
zastupován na
základě plné
moci
ANO
ANO

ANO

12

zástupce Centra
podpory projektu SRP

člen omluven,
zastupován na
základě plné
moci

Jihočeská hospodářská komora

zástupce JHK

člen omluven,
zastupován na
základě plné
moci

Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity

zástupce JČU

omluven

MAS Pomalší, o.p.s.

zástupce MAS

MAS Sdružení Růže, z.s.

zástupce MAS

MAS Blanský les-Netolicko,
o.p.s.

zástupce MAS

MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.

zástupce MAS

ANO

zástupce rodičů

ANO

Základní škola, Matice školské
3, České Budějovice

zástupce ze školních
družin, školních klubů

ANO

Mgr. Jana Rychlíková

MAS Rozkvět, z.s.

zástupce realizátora
projektu

Jan Krejčíček

MAS Rozkvět, z.s.

zástupce realizátora
projektu

Ing. Ivana Kozáková
(zast. Švehlová Gabriela)

Národní pedagogický institut
České republiky
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Ing. Lenka Vohradníková
(Ing. Lenka Hájková)

14 Mgr. Miroslav
Procházka, Ph.D.

15 Ing. Eva Tarabová
16 Mgr. Magdalena
Chytrová

17

Ing. Mirka Machová

18 Ing. Anna Hotárková
19 Ing. Jitka Lejsková
20

Ivana Staňková

ANO
ANO

ANO

Projektový tým:
ANO
ANO

Hosté:
Ing. Jana Stluková

Magistrát města České
Budějovice

Ing. Petr Lamač

Krajský úřad Jihočeského kraje

prezentace iKAP

ANO

Mgr. Veronika Beierová

Jihočeská hospodářská komora

prezentace JHK

ANO

ANO
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Ing. Dagmar
Baumruková, MPA

Magistrát města České
Budějovice

Prezentace ITI

ANO

Ing. Mgr. Martin Plucha

Krajský úřad Jihočeského kraje

prezentace iKAP

ANO
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