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Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 
předkládaného v rámci OP VVV, prioritní osa 3, výzva č. 02_15_005 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712 

 
 

Z Á P I S z jednání 4. ŘV, 
 

který se uskutečnil ve čtvrtek 23. března 2017 od 13,00 hod.  
 v knihovně obecního úřadu Velká Hleďsebe. Prezenční listina je přílohou zápisu. 

 
 
Program jednání ŘV: 
 

1. Zahájení, předsedkyní ŘV Mgr. Lenka Stehlíková 
2. Informace o pokroku v projektu MAP, manažer projektu Mgr. Jana Čížková 
3. Informace o realizaci projektu KAP, Mgr. Eva Saligerová 
4. Schvalování doplnění Strategického rámce MAP_ verze_02 
5. Schvalování Akčního plánu pro rok 2017 a upřesnění Harmonogramu projektu 
6. Informace o pracovních skupinách a workshopech 
7. Diskuze 

 
 
Ad. 1. Zahájení, předsedkyní ŘV Mgr. Lenka Stehlíková  

 
Jednání zahájila ve 13,10 hod.  Mgr. Lenka Stehlíková – předsedkyně řídící výboru. Přivítala 
všechny přítomné. Řízením jednání pověřila Mgr. Čížkovou – věcnou manažerku projektu. 
V navrženém programu jednání nikdo neměl připomínky a program proběhl dle pozvánky. 
Všechny přítomné pozdravil Ing. Švajgl, vedoucí manažer projektu. 
Hostem jednání byl z úřadu vlády z Agentury pro sociální začleňování pan Martin Dobeš. 
Mgr. Čížková navrhla ověřovatele zápisu z dnešního jednání. 
Ověřovatelem zápisu z jednání: Mgr. Hanu Pelikánovou (dle jednacího řádu se o ověřovateli 
nehlasuje). 
 
 
 Ad. 2. Informace o pokroku v projektu MAP 
Mgr. Čížková informovala Řídící výbor (dále ŘV) o stavu podané žádosti a jejím obsahu. 
Informovala Řídící výbor, že rozhodnutím komise byl projekt schválen a navržený rozpočet 
nebyl krácen.  Projekt je v celkové výši: 3 688 652,80 Kč.  Záloha ve výši 1 051 265,25 Kč, 
vlastní podíl 55 330, 59 Kč. 
Finanční prostředky jsou čerpány postupně. V měsíci prosinci byla vyplacena většina DPP. 
Z paušálních nákladů byl pro manažery nakoupen nový notebook a dokoupena drobná 
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kancelářská technika. V lednu se plánovalo pořízení velké barevné kopírky. Toto bylo 
odsunuto po přijetí 1. monitorovací zprávy a po přijetí další zálohy na realizaci projektu.  
 
První monitorovací zpráva byla vypracována ke konci ledna 2017 a byla v termínu (do konce 
února) odevzdána. V pátek 17. 3. 2017 byly administrátorkou projektu zaslány připomínky 
k monitorovací zprávě, které musí být do pátku 24. 3. vypořádány.  Připomínky nebyly 
vážného rázu, vypořádání k 1. monitorovací zprávě bude uloženo u zápisu tohoto Řídícího 
výboru. 
 
 
 

Ad. 3.  Informace o realizaci projektu KAP, Mgr. Eva Saligerová 
 

Mgr. Saligerová představila členům Řídícího výboru schválenou strategii KAPu a upozornila 
na vzájemné propojení zpracovávaných dokumentů v budoucím období mezi KAP a MAP. 
Požádala realizační tým o rozeslání prezentace o Realizaci KAP.  
 
 
  
 

 Ad. 4.  Schvalování doplnění Strategického rámce MAP_ verze_02 
Realizátoři projektu MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku oslovili emailem všechny 
zřizovatele, ředitelé a dotčené v rámci území o doplnění stávajícího Strategického rámce. Na 
výzvu reagoval pan starosta z města Lázně Kynžvart, starostka obce Drmoul, ředitelka MŠ a 
ZŠ Tři Sekery, zástupce TJ SOKOL Lázně Kynžvart. Jejich požadavky jsou do strategie 
zapracovány.  
Strategický rámec může být měněn a doplňován maximálně jednou za 6 měsíců. 
Zpracovatelé, realizační tým, požádal o odsouhlasení ne dnes, ale prostřednictvím emailu. 
K tomuto kroku vede skutečnost, že dne 30.3. 2017 se v Karlových Varech uskuteční 
společné setkání realizátorů MAP v rámci KK a může se stát, že bude potřeba do 
Strategického rámce zapracovat případný společný projekt, na kterém se v rámci území 
můžeme dohodnout. Navrhujeme tedy, aby další případné doplnění bylo zpracováno do 15. 4. 
2017 a potom k 27. 4. 2017 byl Strategický rámec schválen, a to podle jednacího řádu 
s využitím prostředků dálkové komunikace per rollam. Podle jednacího řádu se táži 
předsedkyně ŘV, zda s navrženým řešením a termíny souhlasí? Mgr. Stehlíková návrh 
odsouhlasila a uložila realizačnímu týmu odeslat všem členům ŘV návrh na odsouhlasení 
nejpozději 20. 4. 2017 a stanovila týdenní lhůtu pro vyjádření souhlasu všemi členy ŘV. 
Návrh bude odsouhlasen, pokud přijde kladná odpověď nadpoloviční většiny.      
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Ad. 5. Schvalování Akčního plánu pro rok 2017 a upřesnění Harmonogramu projektu 

Mgr. Čížková seznámila přítomné s Harmonogramem projektu a porovnala s předloženým 
návrhem, který byl předložen při podání žádosti.  Informovala je o práci na harmonogramu. 
Byl předán přehled termínů jednání pracovních skupin a postup, jak budou stanoveny termíny 
pro Budování kapacit.  Při podání žádosti jsme se zavázali: 
 v kapitole 1.1. Akční plánování – Rozvoj partnerství  
 minimálně 6 výměn zkušeností v území a 2 společných konferencí.    
V kapitole 1.4. Akční plánování – Budování znalostních kapacit 
minimálně 12 kulatých stolů – workshopů (agregovaný plán vzdělávání) 
v kapitole Řízení MAP vytvořit funkční aparát, systém pracovních skupin, identifikace 
dotčené veřejnosti  
Plán 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.  
 
Hlasování o Akčním plánu MAP Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku - verze 01 
 
Hlasování:  Pro  13      Proti   0   Zdržel se  0  
 
 

 Ad. 6. Informace o pracovních skupinách 
Mgr. Čížková informovala o činnosti pracovních skupin a manažerky pracovních skupin jí 
doplnily o praktické zkušenosti z jednání. 
 
 
 
 

Ad. 7. Diskuze 
Mgr. Čížková informovala o výsledku podávaných žádostí o podporu z výzvy OP VVV „ 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ“. V příloze 
zápisu je přehled podaných žádosti v území ORP.  
 
Podání žádosti do IROP do výzvy č. 47. podány v území 2 žádosti: 
zřizovatele školy obce Drmoul (2 kmenové třídy)  
ZŠ Úšovice (zřizovatel město Mariánské Lázně) školní dílny.   
 
Mgr. Čížková informovala o připravených akcích na duben a další nejbližší měsíce. 
 
Martin Dobeš pozdravil přítomné a informoval o doporučeních ke zpracování Strategického 
rámce a Akčního plánu a provazbou na jednotlivé školy (v rámci spolupráci při realizace 
Šablon).  
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Mgr. Stehlíková poděkovala všem přítomným za účast na ŘV a všichni se společně dohodli  
na termínu 5. ŘV dne 15. 6. 2017 ve 13 hod. Místo jednání bude určeno dodatečně. Řídící 
výbor bude schvalovat evaluační zprávu za 1 rok realizace projektu.  
 
 
Jednání skončeno v 14,45 hod.  
   
zapsala: Daniela Morávková, projektový manažer MAP 
              marianskolazensko.moravkova@seznam.cz 
 
Ve Třech Sekerách dne 23. března 2017 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: Mgr. Hana Pelikánová 
 
dne………………… 
 
Podpis ověřovatele:…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..  ………………………………… 
Mgr. Lenka Stehlíková Předseda ŘV  Ing. Josef Švajgl, realizátor projektu MAP 
                    


