Zápis ze 4. setkání Řídícího výboru (ŘV)
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP České Budějovice
(zkráceně MAP ORP ČB)

Termín jednání: 16. května 2017, od 12.30 hodin
Místo jednání: WH Frymburk (Frymburk 140, 38279 Frymburk)
Svolavatel: Ing. Marta Krejčíčková, klíčová manažerka projektu MAP ORP ČB

Program:
1. Zahájení
2. Informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP
3. Aktualizace Strategického rámce MAP ORP ČB
4. Akční plán MAP ORP ČB
5. Harmonogram dalších aktivit
6. Diskuze, závěr
Přítomni: dle prezenční listiny (15 členů ŘV, 8 omluveno, 2 hosté)
Zápis z jednání:
Jednání bylo zahájeno dle programu, rozeslaného předem. Byli přivítáni přítomní členové
Řídícího výboru (ŘV), nadpoloviční většina členů byla přítomna a ŘV byl usnášeníschopný.
Úvodem byly krátce představeny změny ve složení zástupců ŘV, které nastaly od minulého
jednání ŘV na základě oznámení tzv. vysílacích organizací zastoupených v ŘV; jako zástupce
Jihočeského kraje byl místo Ing. Brodské nominován Mgr. Dvořák, jako zástupce KAP byl
místo Mgr. Jarkovské nominován Ing. Kolář, jako zástupce MAS Sdružení Růže byla místo
Mgr. Jarolímka nominována Ing. Chytrová, změna nastane v nejbližší době i u zástupce IPRÚ
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Ing. Jakubce, jeho zástupce zatím nebyl jmenován, na jednání ŘV byl zastoupen Ing. Jíchovou
a také u zástupce zřizovatelů, kam byla za zřizovatele město České Budějovice nominována
Bc. Marcela Maťhová, jejíž členství končí k 31. 5. 2017 a následně město nominuje nového
zástupce.
Počet členů ŘV se tím nijak nezměnil, ŘV vzal tyto změny na vědomí.
Dále byly členům ŘV souhrnně sděleny informace o aktualizaci Strategického rámce MAP ORP České
Budějovice k prosinci 2016 a o plánované další půlroční aktualizaci k červnu 2017 (a pak poslední
možné aktualizaci k prosinci 2017); během května budou jednotlivé subjekty oslovovány ohledně
možnosti aktualizace a doplňování investičních záměrů, proběhne opět veřejné připomínkování a
schvalování řídícím výborem; vzhledem k termínu před prázdninami proběhne opět formou hlasování
per rollam, v souladu s Jednacím řádem ŘV.
Byly představeny činnosti Řídícího výboru, které se budou ještě do konce projektu (prosinec 2017)
realizovat, setkání ŘV, hlasování, v plánu je také ještě jedno výjezdní zasedání členů ŘV a aktivních
členů pracovních skupin, na místě jsme se shodli na termínu přelom září a října, konkrétní datum
bude upřesněno.
Dále byly shrnuty aktivity pro školy, které byly pro základní, mateřské školy a organizace zájmového a
neformálního vzdělávání, organizovány od minulého setkání ŘV v rámci klíčové aktivity Budování
znalostních kapacit, a představeny plánované aktivity v této oblasti. I nadále mají možnost členové
ŘV předkládat náměty na akce, které by bylo vhodné zařadit do aktivity Budování znalostních kapacit.

Co se týče realizace projektu MAP, tak byly zatím vytvořeny 3 pracovní skupiny – PS Základní
vzdělávání (PS ZŠ), PS Předškolní výchova a péče (PS MŠ), PS Zájmové a neformální
vzdělávání (PS Neformál.), jako poradní orgán realizačního týmu, za účelem především
vytvoření akčního plánu MAP. Prozatím byla využívána forma osobních setkání a jednání u
kulatých stolů. Aktuálně je do činnosti pracovních skupin zapojeno 17 členů, členství je
otevřené, mohou se hlásit další zájemci.
Dále probíhá pravidelná komunikace se zástupci MŠ, ZŠ, organizacemi neformálního
vzdělávání a jejich zřizovateli, spolupráce a diskuze nad výstupy a společným postupem v
MAP s ostatními realizátory MAP v Jihočeském kraji, spolupráce s realizátory projektu KAP,
spolupráce s NIDV a dalšími.
Realizační tým pravidelně odevzdává monitorovací zprávy, ve kterých reportuje svou činnost.
Zapojili jsme se také do spolupráce mezi 8 vybranými MAP z celé ČR při evaluace projektů
MAP, směřující k přípravě výzvy MAP II.
Představeny byly opět také webové stránky projektu, kde byl mimo jiné všem zapojeným
subjektům zřízen unikátní přístup do uzavřené sekce na webu projektu (sekce ZALOGOVANÁ
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ČÁST ŘEDITELNA), přístup sem zřídili i další realizátoři MAP v JčK a je zde nyní takto
zaregistrováno 241 osob.
Poté byli členové ŘV seznámeni s novými dokumenty, které byly dle Postupů MAP v rámci
realizace projektu vytvořeny a které jim byly jako podklad k jednání předem zaslány. Jedná
se především o Memorandum o spolupráci, Implementační plán MAP a dokument Evaluační
zpráva za rok 2016.
K dokumentům nebyly připomínky a uvedené dokumenty byly ŘV akceptovány v tomto
znění.
Další důležitou částí MAP, která se potupně tvoří, je Akční plán. Členům ŘV byl představen
obsah plánu, na jaké aktivity bude zaměřen, cíle a účel Akčního plánu. Realizační tým
dlouhodobě shromažďuje podklady a témata do Akčního plánu, na jeho tvorbě a finální
podobě se bude pracovat intenzivně od září a je při jeho tvorbě aktivní spolupráce členů ŘV –
předkládání námětů i oponování pracovních návrhů.
Na aktivity v Akčním plánu dle předběžných informací MŠMT připravuje OP VVV výzvu na tzv.
Implementaci MAP, která by měla být vyhlášena v lednu 2018, alokace se uvažuje nyní
v řádech 750 mil. Kč (zřejmě bude rozdělena na území MAP, zřejmě podle počtu žáků), na
tříleté projekty. A dále se připravuje výzva na pokračování místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání, výzva MAP II., která by měla být vyhlášena v říjnu 2017, projekty na 3 roky,
předběžná alokace 1 mld. Kč. V Akčním plánu jde tedy o nastavení různých forem
spolupráce, které by byly zrealizovány, a bylo možno ověřit jejich výsledky v nejbližším
období. MAP II umožní pokračování posilování vazeb a kapacit v území.
V průběhu celého jednání ŘV probíhala rozsáhlá diskuze k jednotlivým tématům, jednání
bylo ukončeno v 15,30 hod. tak, aby po krátké přestávce mohlo pokračovat společné setkání
zástupců škol a školských zařízení ORP České Budějovice.

Zápis zpracovala pro potřeby ověření Ing. Mitášová, dne 19. 5. 2017.
Zápis předán elektronicky k připomínkování a odsouhlasení členům ŘV dne 23. 5. 2017.

Zápis schválil předseda ŘV Mgr. Kůs, dne 1. 6. 2017.
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