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Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712 

 
 
Dne 23. 3. 2017 proběhlo v knihovně obecního úřadu ve Velké Hleďsebi čtvrté jednání Řídícího 
výboru, kterého se zúčastnili zástupci zřizovatelů škol, ředitelé, pedagogové, zástupce MAS a 
zástupce z Krajského úřadu Karlovarského kraje paní Eva Saligerová. Hostem jednání byl 
z úřadu vlády z Agentury pro sociální začleňování pan Martin Dobeš. 
Tvorba Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání na území ORP Mariánské Lázně, který je 
prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let, se tak 
posunula o další krok. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV) řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
 
Po krátkém přivítání všech přítomných předsedkyní Řídícího výboru (ŘV) Mgr. Lenkou 
Stehlíkovou informovala manažerka projektu Mgr. Jana Čížková ŘV o stavu podané žádosti a 
jejím obsahu. Projekt MAP pro ORP Mariánské Lázně byl Výběrovou komisí Řídícího orgánu 
z OP VVV schválen v celkové výši: 3 688 652,80 Kč, záloha ve výši 1 051 265,25 Kč a vlastní 
podíl 55 330, 59 Kč. V termínu do konce února byla odevzdána první monitorovací zpráva o 
projektu MAP.  
 
Mgr. Eva Saligerová představila členům ŘV schválenou strategii Karlovarského akčního plánu 
(KAP) a upozornila na vzájemné propojení zpracovávaných dokumentů v budoucím období mezi 
KAP a MAP.  

 
Důležitým bodem jednání bylo doplnění a schvalování Strategického rámce, který může být 
měněn a doplňován maximálně jednou za 6 měsíců. Požadavky od zřizovatelů a ředitelů škol 
dotčených v rámci území byly do Strategického rámce zapracovány. Schvalování Strategického 
rámce bylo dohodnuto, že bude uskutečněno prostřednictvím dálkové komunikace per rollam, a 
to do termínu do 27. 4. 2017.  K tomuto kroku vedla skutečnost, že dne 30. 3. 2017 se 
v Karlových Varech uskuteční společné setkání realizátorů MAP v rámci Karlovarského kraje a 
může se stát, že bude potřeba do Strategického rámce zapracovat případný společný projekt, na 
kterém se v rámci území můžeme dohodnout.  
 
Přítomní se seznámili s Harmonogramem projektu a měli možnost porovnání s předloženým 
návrhem, který byl předložen při podání žádosti.  Byl předán přehled termínů jednání pracovních 
skupin a postup, jak budou stanoveny termíny pro Budování kapacit. 
Akční plán pro rok 2017 je zpracován a je i realizován, je možno ho doplňovat o témata a 
požadavky, které vzniknou v rámci nápadů a požadavků z terénu a praxe. Akční plán pro rok 
2017 byl schválen v počtu 13 hlasů všech přítomných. 
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Manažerky pracovních skupin si vzaly slovo a seznámily ŘV o praktické zkušenosti z jednání 
pracovních skupin. 
Martin Dobeš z Agentury pro sociální začleňování informoval o doporučeních ke zpracování 
Strategického rámce a Akčního plánu a s provazbou na jednotlivé školy (v rámci spolupráci při 
realizace Šablon).  
 
Předsedkyně řídícího výboru poděkovala všem přítomným za účast na ŘV a všichni se společně 
dohodli na termínu 5. ŘV dne 15. 6. 2017 ve 13 hod. Řídící výbor bude schvalovat evaluační 
zprávu za 1 rok realizace projektu.  
 

 
Bližší informace o projektu najdete zde: http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-
svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/ 

 
 

Daniela Morávková - projektový manažer MAP 
Mgr. Jana Čížková - věcný manažer MAP  

 
 

 
 


