
   

  

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

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

 

Zápis z jednání Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 

Čáslav II, který se konal hybridní formou (on-line i prezenčně) dne 7. prosince 

2021 od 15:00 do 16:30 hod.  

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Jednání zahájil manažer projektu, Mgr. Norbert Kobela, a po přivítání členů ŘV konstatoval, že je 

přítomno 13 z celkového počtu 17 členů, ŘV je tedy usnášeníschopný. Pak přistoupil k projednání 

jednotlivých bodů dle navrženého programu: 

 

1. Informace o postupu projektu. 

Manažer projektu informoval členy ŘV o dosavadním postupu projektu, zejména pak o 

skutečnostech, vztahujících se k nutným změnám způsobeným vládními restrikcemi. Představeny 

byly závěry pracovních skupin, především pak PS pro financování. Členové ŘV MAP byli informováni o 

řešení projektů implementace a spolupráce škol, konkrétně Divadelního festivalu základních škol, 

působení anglického rodilého mluvčí na školách, Dopravní výchově jako nástroje k rozvoji 

vrstevnického učení a Veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí. 

Manažer projektu dále informoval o činnosti a výstupech pracovních skupin – (PS pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka, PS pro rozvoj matematické gramotnosti a 

potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání a PS financování), jejichž činnost se 

realizačnímu týmu podařilo bez větších potíží přesunout do on-line prostředí. 

Diskuze: 

Na území SO ORP Čáslav je v současné realizován vedle projektu MAP také projekt IKAP (realizátorem 

je SOŠPg a Gymnázium Čáslav). Závěrem posledního jednání ŘV MAP byl návrh dohody o spolupráci 

mezi MAP a IKAP na konkrétních výstupech a vzájemné spolupráci. 

Manažer MAP Čáslavsko, Mgr. Norbert Kobela informoval, že spolupráce mezi oběma projekty byla 

navázána. MAP je v pravidelném kontaktu s manažerkami IKAP a spolupracují na volbě témat i 

termínů pořádaných akcí. K největšímu překryvu aktivit dochází v oblasti čtenářské gramotnosti. 

 



   

  

 

2. Informace o připravovaném projektu Akční plánování v území (MAP III) 

Manažer projektu informoval členy ŘV o skutečnosti, že na realizaci MAP II naváže v lednu 2022 MAP 

III.  Žádost o poskytnutí dotace byla ze strany realizátora (Lípa pro venkov, z. s.) podána dne 22. 

března 2021 a dne 11. května byla realizace projektu schválena ze strany ŘO OP VVV. 

 

3. Diskuze nad aktualizací Finálního MAP 

Členům ŘV byly současně s pozvánkou zaslány podklady pro aktualizaci Strategického rámce MAP 

včetně seznamu Investičních priorit v území na programovací období 2021 – 2027. Zvláštní zřetel byl 

pak brán u záměru města Čáslav na výstavbu nové mateřské školy. V tomto konkrétním případě 

obdrželi členové ŘV rovněž veškeré potřebné podklady pro posouzení efektivity a využitelnosti 

investice v území. Veškeré tyto dokumenty jsou archivovány u příjemce dotace pro případnou 

kontrolu namístě. 

Vzhledem k formě zasedání ŘV, kdy zhruba polovina členů byla přítomna prezenčně, a druhá 

polovina byla připojena on-line, se ŘV shodl na tom, že na tomto setkání nebude hlasovat. Veškeré 

připomínky z tohoto setkání pak RT zapracuje do Finálního MAP a ten pak rozešle členům RT. 

Konečné hlasování o schválení Finálního MAP se pak uskuteční do konce měsíce formou Per rollam. 

 

4. Závěr 

Manažer MAP poděkoval všem členům za dosavadní spolupráci při realizaci MAP II a předeslal, že 
příští zasedání ŘV se bude konat již pod hlavičkou MAP III. Konkrétní termín nebyl stanoven, ale 
vzhledem k Postupům MAP III bude svolán v průběhu prvních tří měsíců roku 2022.  
 

 

Zapsal:                                                                                                         Zápis ověřil: 

Mgr. Norbert Kobela                                                                                Mgr. Radek Tvrdík 

manažer projektu MAP                                                                            manažer MAS Lípa pro venkov, z.s. 

 


