Zápis z 2. jednání Řídícího výboru
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP České Budějovice
(zkráceně MAP ORP ČB)

Termín jednání: 1. června 2016, od 14 hodin
Místo jednání: Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
Svolavatelka: Ing. Marta Krejčíčková, klíčová manažerka projektu MAP
Přítomní: usnášeníschopnost ANO (viz Prezenční listina)

Program:
1. Zahájení
2. Představení analytické části MAP
3. Představení Strategického rámce priorit do roku 2023
4. Definování vize a rámcové stanovení priorit
5. Sestavení pracovních skupin
6. Aktuální informace – KAP
7. Diskuze, závěr

Zápis z jednání:
Jednání bylo zahájeno dle programu ve 14 hodin. Svolavatelka Ing. Krejčíčková přivítala
přítomné členy Řídícího výboru (dále jen ŘV) a hosty. Dále představila program a navrhla
přesunout bod 6 programu na bod 2, jelikož jednání se účastní také zástupci KAP a metodik KAP.
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Dále ohledně členů ŘV MAP informovala přítomné, že paní Moravcová podala písemně žádost o
odstoupení z ŘV, a představila přítomnou paní Kolářovou ze Salesiánského střediska mládeže, která
bude v ŘV zastupovat organizace neformálního a zájmového vzdělávání. Dle metodiky MAP chybí
doposud jako povinný zástupce do ŘV zástupce rodičů, kterého musí nominovat školské rady nebo
organizace sdružující rodiče. Realizační tým projektu předá školám opakovaně výzvu a realizátor
projektu vyvěsí výzvu na internetových stránkách, s nominovanými zástupci budou členové ŘV
seznámeni tak, aby byl tento člen ŘV schválen per rollam nebo nejpozději na příštím jednání ŘV.
Dále následovaly informace pana Čížka, vedoucího krajského akčního plánu (dále KAP) ohledně stavu
zpracování KAP a především ohledně zařazení regionálních center do KAP. Jediný potenciální projekt,
který by splňoval podmínky excelentního centra, by byl plánovaný projekt města České Budějovice
„Žižkova kasárna“. Předběžná informace z KAP zní, že projekt zatím není navržen do strategického
rámce KAP, jelikož nebyl návrh dopracován a projednán aktuální název a stav projektu není
projednán zastupitelstvem města. Pracovní skupině KAP se nezdá, že by se takto v této fázi přípravy
jednalo o nadregionální projekt, který by měl celokrajský dopad, ne pouze lokální centrum – je
názoru, že se jedná o 2 projekty na 2 školách, že nejde o nadregionální centrum, pokud by centrum
vzniklo v prostorách Žižkova kasárna, tak zřejmě by se jednalo o nadregionální centrum.
Na to reagoval pan Divíšek, že plánovaný projekt má dopad pro celý kraj, jelikož v prostorách se
budou konat i předmětové olympiády pro celý kraj, je zde plánovaný pro to vhodný sál; jedná se o
jeden projekt, kde žadatelem bude město České Budějovice. Náplň projektu zůstane stejná, i když
toto centrum nevznikne v plánovaných prostorách Žižkových kasáren, ale na dvou místech u
stávajících základních škol ve městě s dobrou dopravní dostupností z dalších okresů.
Na místě se tedy ŘV shodl na tom, že projekt excelentního centra bude součástí návrhu MAP pro ORP
Č. Budějovice, i když pravděpodobně nebude zařazen do KAP; pokud je však plánovaný projekt
zařazen v IPRÚ, neměl by být problém tento projekt přesto realizovat. Pokud schválí ŘV MAP tento
projekt, postoupí do KAP.
K tomu pí. Krejčíčková uvedla, že v MAP se budou aktualizovat a schvalovat investiční aktivity do
Strategického rámce MAP každých 6 měsíců, v KAP to jde aktuálně jednou za 3 roky, ale máme
informace o tom, že by mělo dojít ke sladění těchto podmínek a možnost aktualizace strategického
rámce KAP; nyní však musíme pracovat s aktuální metodikou, tedy horší variantou.
Na investiční aktivity ve Strategickém rámci MAP ORP České Budějovice, dokumentu zaslaném
členům ŘV a hostům předem k náhledu v pracovní verzi, reagoval ještě pan Čížek, že dle informací
z CRR ohledně plánovaných výzev IROP nepůjdou některé uvedené aktivity realizovat z dotací IROP.
Paní Krejčíčková uvedla, že se jedná o 0. verzi dokumentu, realizační tým vycházel ze školení MŠMT,
že potřebujeme tabulku pro CRR, ale chceme rozvíjet školství v regionu komplexně, jde tedy o to
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posbírat z regionu všechny náměty, v konečné fázi se tabulka rozdělí na aktivity realizovatelné z IROP
a ostatní.
Další informace z pracovní skupiny KAP předala paní Kočí. KAP a MAP jsou propojeny v kariérovém
poradenství a dalších tématech, týmy v pracovních skupinách KAP svou práci již ukončili. Na poradě
NÚV bylo dohodnuto, že metodiky KAP budou předány týmům MAP k dispozici, budeme dále rozvíjet
spolupráci.
Poté paní Krejčíčková sdělila aktuální informace o analytické části MAP. Celkově má být dokončena a
odevzdána až na konci projektu. V 1. fázi použil realizační tým data z projektu Meziobecní spolupráce
- MOS ORP ČB a dalších regionálních strategií, dále výstupy z dotazníku MŠMT, ze strategií pro města
České Budějovice a jednotlivých obcí a také strategií jednotlivých MAS (SCLLD) působících v regionu
ORP České Budějovice. Poděkovala také odboru školství města České Budějovice za spolupráci a za
poskytnutí analytických dat území. 1. verze analytické části MAP je plánovaná ke schvalování ŘV
koncem tohoto roku.
Dále představila strukturu Strategického rámce MAP. Realizační tým navrhl jako podklad pro ŘV
priority postavené dle typů vzdělávání, ale je na ŘV, aby rozhodl, jaké priority by byly nejvhodnější.
Následovala živá diskuze, kde se členové ŘV shodli na tom, že rozdělení priorit je takto vhodné a že
by se ve všech prioritách mělo jednat o „dostupnost a kvalitu vzdělávání“ a podle toho upravit názvy
opatření a doplnit jednotlivé cíle. Dále se členové ŘV shodli na tom, že do priority 3 ohledně
spolupráce se přidá i excelentní centrum jako samostatný cíl, a do priority 4, která se týká zájmového
a neformálního vzdělávání, kam spadají i školní družiny, se přidají ještě základní umělecké školy, která
nejsou v KAP, v IROP nejsou podporované a ani v MAP se s nimi také příliš nepočítá.
Paní Krejčíčková ještě jednou upozornila přítomné na to, že Strategický rámec MAP ORP ČB se bude
finální a schválený ŘV odevzdávat do 30. 6. 2016, další aktualizace procesně proběhne za 6 měsíců.
Realizační tým zpracoval pro přehlednost ŘV harmonogram schvalování a připomínkování
dokumentu před jeho odevzdáním. Strategický rámec MAP bude uveřejněn také na internetových
stránkách realizátora tak, aby se k němu mohla vyjádřit i veřejnost – odborná i laická.
Harmonogram byl v této podobě odsouhlasen ŘV MAP.
Odborný metodik projektu pan Kopecký se dále v rámci diskuze vyjádřil ještě k tomu, že plánované
částky u doposud shromážděných investičních záměrů se mu jeví podhodnocené. Pan Čížek uvedl, že
má informaci z CRR, že částka v tabulce nemusí být přesná, může být nižší i vyšší, ale jedná se o
neoficiální informaci. Pan Divíšek doporučil zkonzultovat se zřizovateli tabulku všech doposud
shromážděných investičních záměrů.
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Realizační tým se dostal za úkol zaslat karty investičních záměrů zřizovatelům a uveřejnit je také na
internetových stránkách.
Další bod programu se týkal pracovních skupin, které budou dále nastaveny dle vzešlých priorit,
členové řídícího výboru budou poptáni, do jaké pracovní skupiny se chtějí zapojit a také zda nemají
další vhodné kandidáty k zapojení se do pracovních skupin.
Na závěr ještě pan Čížek uvedl informaci, že předsedkyně pracovní skupiny vzdělávání KAP si vyžádala
podklady šablon KAP tak, aby šablony KAP byly dále rozeslány v příštím týdnu na zpracovatele MAP.
Tuto informaci také potvrdila paní Brodská.

Paní Krejčíčková uzavřela diskuzi a závěrem poděkovala všem členům řídícího výboru,
projektového týmu a hostům za účast na jednání s tím, že příští jednání ŘV se předpokládá
během podzimu a termín bude předem projednán a odsouhlasen s členy ŘV po mailu.

Zápis předán elektronicky k připomínkování a odsouhlasení členům ŘV dne 7. 6. 2016.
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