
 

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II

r. č.: 

Zápis z jednání Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 
Čáslav II, který se konal 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Jednání zahájil manažer projektu, Mgr. Norbert Kobela
přítomno 12 z celkového počtu 1
jednotlivých bodů dle navrženého programu:

1. Informace o novém zástupci KÚSK a KAP

Za odstoupivší Mgr. Terezu Štvánovou 
ORP Čáslav paní Martina Bohatová
neodkladných pracovních povinností.

2. Nominace a návrh na volbu nového zástupce za MŠ Čáslav

Manažer projektu MAP, Mgr. Norbert Kobela navrhl nominovat za další člen
Martinu Havelkovou, která v září 2020 nahradila ve funkci ředitelky MŠ Bc. R
Mišutková se svého členství v ŘV MAP vzdala na vlastní žádost.

Výsledek hlasování: Pro - 10, Proti 
 

3. Aktualizace Organizační struktury MAP 

Dokument Organizační struktura MAP 
k personální obměně členské základny ŘV MAP, ke které došlo v

Výsledek hlasování: Pro - 11, Proti 
 

Návrh usnesení č. 1/2021: 

1. ŘV MAP pro SO ORP Čáslav 
Martina Bohatová – zástupkyně KÚSK a KAP
Mgr. Martina Havelková 

2. ŘV MAP pro SO ORP Čáslav 
MAP – seznam členů ŘV MAP.

  

  

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

ídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 
Čáslav II, který se konal on-line dne 18. února 2021 od 15:00

Jednání zahájil manažer projektu, Mgr. Norbert Kobela, a po přivítání členů ŘV konstatov
celkového počtu 17 členů, ŘV je tedy usnášeníschopný. Pak přistoupil k

navrženého programu: 

1. Informace o novém zástupci KÚSK a KAP 

Štvánovou byla jako zástupce KÚSK a KAP zvolena KÚSK 
Martina Bohatová. Ta se z jednání řídícího výboru předem omluvila z

ch pracovních povinností. 

nového zástupce za MŠ Čáslav 

Manažer projektu MAP, Mgr. Norbert Kobela navrhl nominovat za další členku řídícího výboru Mgr. 
září 2020 nahradila ve funkci ředitelky MŠ Bc. Renatu Mišutkovou. Paní 
ŘV MAP vzdala na vlastní žádost. 

, Proti - 0, Zdržel se – 1 

ktualizace Organizační struktury MAP – seznam členů ŘV. 

Dokument Organizační struktura MAP je nutné aktualizovat a schválit v jeho nové podobě vzhledem 
personální obměně členské základny ŘV MAP, ke které došlo v předchozích bodech

, Proti - 0, Zdržel se – 0 

ŘV MAP pro SO ORP Čáslav schvaluje nové zástupce v ŘV v těchto organizacích:
zástupkyně KÚSK a KAP 

Mgr. Martina Havelková – zástupkyně MŠ Čáslav 
pro SO ORP Čáslav schvaluje aktualizovanou verzi dokumentu Organizační struktura 

seznam členů ŘV MAP. 

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

ídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 
0 do 16:30 hod.  

konstatoval, že je 
přistoupil k projednání 

KÚSK pro území SO 
jednání řídícího výboru předem omluvila z důvodu 

řídícího výboru Mgr. 
enatu Mišutkovou. Paní 

jeho nové podobě vzhledem 
ředchozích bodech. 

těchto organizacích: 

aktualizovanou verzi dokumentu Organizační struktura 



 

 

 

4. Informace o postupu projektu.

Manažer projektu informoval člen
skutečnostech, vztahujících se k 
byly závěry pracovních skupin, především pak PS pro financování. Členové ŘV MAP byli informováni o 
navržených alternativních postupech při řešení 
Divadelního festivalu základních škol, působení
výchově jako nástroje k rozvoji vrstevnického učení a Veletrhu studijních oborů a pracovních 
příležitostí. 

Manažer projektu dále informoval o činnosti a výstupech pracovních skupin 
čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka, PS pro rozvoj 
potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti 
realizačnímu týmu podařilo bez větších potíží přesunout do on

Diskuze: 

Na území SO ORP Čáslav je v současné době realizován vedle projektu MAP také projekt IKAP 
(realizátorem je SOŠPg a Gymnázium Čáslav). Závěrem jednání ŘV MAP je dohoda o spolupráci mezi 
MAP a IKAP na konkrétních výstupech a vzájemné spolupráci

  

  

. Informace o postupu projektu. 

leny ŘV o dosavadním postupu projektu, zejména pak o 
 nutným změnám způsobeným vládními restrikcemi

byly závěry pracovních skupin, především pak PS pro financování. Členové ŘV MAP byli informováni o 
navržených alternativních postupech při řešení projektů implementace a spolupráce škol
Divadelního festivalu základních škol, působení anglického rodilého mluvčí na školách, Dopravní 

rozvoji vrstevnického učení a Veletrhu studijních oborů a pracovních 

ále informoval o činnosti a výstupech pracovních skupin – (PS pro rozvoj 
gramotnosti a potenciálu každého žáka, PS pro rozvoj matematické gramotnosti

, PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání a PS financování), 
ealizačnímu týmu podařilo bez větších potíží přesunout do on-line prostředí. 

současné době realizován vedle projektu MAP také projekt IKAP 
Pg a Gymnázium Čáslav). Závěrem jednání ŘV MAP je dohoda o spolupráci mezi 

MAP a IKAP na konkrétních výstupech a vzájemné spolupráci. 

 

 

, zejména pak o 
vládními restrikcemi. Představeny 

byly závěry pracovních skupin, především pak PS pro financování. Členové ŘV MAP byli informováni o 
projektů implementace a spolupráce škol, konkrétně 

na školách, Dopravní 
rozvoji vrstevnického učení a Veletrhu studijních oborů a pracovních 

PS pro rozvoj 
matematické gramotnosti a 

), jejichž činnost se 

současné době realizován vedle projektu MAP také projekt IKAP 
Pg a Gymnázium Čáslav). Závěrem jednání ŘV MAP je dohoda o spolupráci mezi 



 

Konkrétní podoba spolupráce bude upřesněna na základě dalších jednání. (Zodpovědnost: MAP 
Čáslavsko_Mgr. Norbert Kobela manažer projektu
ředitel školy 

5. Informace o výzvě č. 02_20_082 Akční plánování v

Manažer projektu informoval členy ŘV o aktuálně probíhající výzvě č. 02_20_082 Akční plánování 
v území. Jedná se mimo jiné o možnost, jak navázat na realizaci stávajícího projektu MAP II. 

Veškeré informace o výzvě jsou dostupné zde:

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT (msmt.cz)

6. Návrh na podání žádosti o podporu (MAP III), výběr realizátora

Členové ŘV byli seznámeni se základními parametry výzv
území SO ORP Čáslav znamenala. Zároveň byli vyzváni k hlasování o výběru realizátora 
připravovaného projektu, kterým se podle pravidel výzvy může stát ORP, DSO nebo MAS.

Návrh usnesení č. 2/2021: 

3. ŘV MAP pro SO ORP Čáslav doporučuje podání žádosti do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování 
v území (MAP III) 

4. ŘV MAP schvaluje, aby realizátorem projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 
byla MAS Lípa pro venkov, z.s.

Výsledek hlasování: Pro - 12, Proti 

 

  

  

Konkrétní podoba spolupráce bude upřesněna na základě dalších jednání. (Zodpovědnost: MAP 
manažer projektu, SOŠPg a Gymnázium Čáslav_ Mgr. David Tichý, 

5. Informace o výzvě č. 02_20_082 Akční plánování v území (MAP III) 

Manažer projektu informoval členy ŘV o aktuálně probíhající výzvě č. 02_20_082 Akční plánování 
území. Jedná se mimo jiné o možnost, jak navázat na realizaci stávajícího projektu MAP II. 

Veškeré informace o výzvě jsou dostupné zde: 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT (msmt.cz) 

6. Návrh na podání žádosti o podporu (MAP III), výběr realizátora 

Členové ŘV byli seznámeni se základními parametry výzvy a informacemi, co by realizace MAP III pro 
území SO ORP Čáslav znamenala. Zároveň byli vyzváni k hlasování o výběru realizátora 
připravovaného projektu, kterým se podle pravidel výzvy může stát ORP, DSO nebo MAS.

RP Čáslav doporučuje podání žádosti do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování 

ŘV MAP schvaluje, aby realizátorem projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 
byla MAS Lípa pro venkov, z.s. 

, Proti - 0, Zdržel se – 0 

 
Konkrétní podoba spolupráce bude upřesněna na základě dalších jednání. (Zodpovědnost: MAP 

SOŠPg a Gymnázium Čáslav_ Mgr. David Tichý, 

Manažer projektu informoval členy ŘV o aktuálně probíhající výzvě č. 02_20_082 Akční plánování 
území. Jedná se mimo jiné o možnost, jak navázat na realizaci stávajícího projektu MAP II.  

y a informacemi, co by realizace MAP III pro 
území SO ORP Čáslav znamenala. Zároveň byli vyzváni k hlasování o výběru realizátora 
připravovaného projektu, kterým se podle pravidel výzvy může stát ORP, DSO nebo MAS. 

RP Čáslav doporučuje podání žádosti do výzvy č. 02_20_082 Akční plánování 

ŘV MAP schvaluje, aby realizátorem projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 

 



 

7. Návrh na doplnění programu jednání 
rámce MAP jako podkladu pro tvorbu Strategie CLLD pro oblast školství, kterou zpracovává MAS 
Lípa pro venkov pro programovací obdob

Výsledek hlasování: Pro - 11, Proti 
 

8. Hlasování o využití SR MAP pro tvorbu strategie CLLD

Manažer MAS Lípa pro venkov, z.s
procesem tvorby Strategie CLLD pro programovací období 2021 
přetrvávající ztížené situaci, kdy je zásahem vyšší moci značně komplikované komunitní projednávání 
v dílčích oblastech strategie, navrhl, aby základním podkladem pro oblast školství byl Strategický 
rámec MAP.  Jedná se v podstatě o logický krok vzhledem k
roku 2016 pravidelně aktualizovaným 
tvořeném na principu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
 
Návrh usnesení č. 3/2021: 

1. ŘV MAP pro SO ORP Čáslav doporučuje
pro oblast školství, kterou zpracovává MAS Lípa pro venko
2021 – 2027, byla aktuální verze Strategického rámce MAP pro správní obvod ORP Čáslav.

 
 
Výsledek hlasování: Pro - 11, Proti 

 

 

  

  

7. Návrh na doplnění programu jednání – zařazení informací a hlasování o využití Strategického 
rámce MAP jako podkladu pro tvorbu Strategie CLLD pro oblast školství, kterou zpracovává MAS 
Lípa pro venkov pro programovací období 2021 – 2027 

, Proti - 0, Zdržel se – 1 

Hlasování o využití SR MAP pro tvorbu strategie CLLD 

Manažer MAS Lípa pro venkov, z.s., Mgr. Radek Tvrdík seznámil členy ŘV s právě probíhajícím 
procesem tvorby Strategie CLLD pro programovací období 2021 – 2027. Vzhledem k
přetrvávající ztížené situaci, kdy je zásahem vyšší moci značně komplikované komunitní projednávání 

oblastech strategie, navrhl, aby základním podkladem pro oblast školství byl Strategický 
podstatě o logický krok vzhledem k tomu, že Strategický rámec MAP je od 

pravidelně aktualizovaným strategickým dokumentem pro oblast vzdělávání v
na principu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 

ŘV MAP pro SO ORP Čáslav doporučuje, aby základním podkladem pro tvorbu strategie CLLD 
pro oblast školství, kterou zpracovává MAS Lípa pro venkov, z.s. na programovací období 

2027, byla aktuální verze Strategického rámce MAP pro správní obvod ORP Čáslav.

, Proti - 0, Zdržel se – 1 

 
zařazení informací a hlasování o využití Strategického 

rámce MAP jako podkladu pro tvorbu Strategie CLLD pro oblast školství, kterou zpracovává MAS 

právě probíhajícím 
2027. Vzhledem k dlouho 

přetrvávající ztížené situaci, kdy je zásahem vyšší moci značně komplikované komunitní projednávání 
oblastech strategie, navrhl, aby základním podkladem pro oblast školství byl Strategický 

tomu, že Strategický rámec MAP je od 
zdělávání v regionu 

, aby základním podkladem pro tvorbu strategie CLLD 
v, z.s. na programovací období 

2027, byla aktuální verze Strategického rámce MAP pro správní obvod ORP Čáslav. 

 



 

 

Zapsal:                                                                                                         

Mgr. Norbert Kobela                                                                                

manažer projektu MAP                                                                            

  

  

                                                                                                        Zápis ověřil: 

                                                                                Mgr. Radek Tvrdík

                                                                           manažer MAS Lípa pro venkov, z.s.

 

 

Mgr. Radek Tvrdík 

manažer MAS Lípa pro venkov, z.s. 


		2021-03-11T09:36:39+0100
	Mgr. Radek Tvrdík




