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ZÁPIS 
                              6. ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 
5. května 2021 od 13:00 hod 

prezentace od 12:30 hod 
     Dům kultury Drmoul 

 
Program jednání: 

 
1. Zahájení, prezentace 
2. Aktualizace Strategického rámce 
3. Rozpočet projektu a hodnocení činnosti aktivit MAP  
4. Podání žádosti do MAP III 
5. Schvalování dokumentace 
6. Diskuze 

 
Přítomni: Mgr. Jana Čížková – zástupce RT MAP – vedoucí manažer projektu 
                      Mgr. Vladislava Chalupková – vedení škol – ZŠ+MŠ Drmoul - omluvena 
                      Mgr. Lenka Stehlíková – vedení škol – ZŠ Velká Hleďsebe 
                      Mgr. Monika Preňková – vedení škol – ZŠ Úšovice Mariánské Lázně 
                      Mgr. Jaroslava Baumgartnerová – vedení škol – ZŠ JIH Mariánské Lázně 
           Mgr. Luboš Borka – vedení škol – ZŠ Vítězství Mariánské Lázně 
                      Mgr. Martin Vlasák – vedení škol – ZŠ+MŠ Stará Voda 
                      Mgr. Hana Pelikánová – vedení škol – ZŠ+MŠ Lázně Kynžvart 
                      Mgr. Alena Rubická – vedení škol – MŠ Křižíkova Mariánské Lázně – oml. 
                      Mgr. Lucie Straková – vedení škol – ZŠ+LMŠ Čtyřlístek Mariánské Lázně 
                      Daniela Morávková – zástupce RT MAP 
                      Lucie Jungová – zástupce RT MAP 
                      Ing. Lenka Woldertová – zástupce RT MAP – oml. 
                      Eva Hrdá – zástupce školní družina – ZŠ JIH Mariánské Lázně 
                      Mgr. Markéta Gersdorfová – zástupce organizací neformálního    
                      vzdělávání – Mateřské centrum Domeček Mariánské Lázně – oml. 
                      Mgr. Eva Saligerová – zástupce KAP Karlovarského kraje  
                      Ing. Stanislav Jambor – zástupce KÚ Karlovarského kraje 
                      Mgr. František Jauris – zástupce rodičů ZŠ Úšovice 
                      Ing. Daniela Strnadová – zástupce MAS působící na území MAP – oml.  
                      PaedDr. Alena Hálová – zástupce Místních lídrů 

Mgr. Věra Mühlheimová – zástupce IPO SRP (Metodik pro vzdělávání, krajský 
garant Studia pedagogiky, koordinátor podpory nadání. Konzultant MAP II 
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Mgr. Miloslav Pelc – 2. místostarosta, zástupce zřizovatelů škol – Město 
Mariánské Lázně 

                     Ing. Josef Švajgl – zástupce zřizovatelů, starosta obce Drmoul 
  Mgr. Ivana Weinzettlová – vedení škol – ZŠ a MŠ Dolní Žandov 
  Renáta Jedličková – zástupce KOTEC o.p.s. Mariánské Lázně 

Ing. Irena Bornová – zástupce organizací neformálního   vzdělávání – Dům 
dětí a mládeže Dráček Mariánské Lázně 

 
  Mgr. Petr Čech  – zástupce ZUŠ – ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně – oml. 
           Daniela Radová, Dis. – zástupce rodičů – ZŠ+MŠ Lázně Kynžvart – oml. 
  Helena Klesnilová – zást. obcí, které nezřizují školu – obec Vlkovice – oml.    
                     
 
Hosté:  Dagmar Strnadová – zástupce RT MAP – předsedkyně svazku – oml. 
                       Johana Jana Nedvědová – vedení škol MŠ Vora Mariánské Lázně – oml. 

   Bc. Vlaďka Paločková – vedení MŠ Hlavní Mariánské Lázně – oml. 
   Helena Němcová – vedení MŠ Trstěnice – oml. 
   Hana Smetáková – vedení MŠ Třešňovka Mariánské Lázně  
   Mgr. Dana Vondrášková – vedení MŠ ZŠ Léčebné lázně Lázně Kynžvart 
   Mgr. Janka Kotrabová – zástupce KÚ Karlovy Vary 
   Mgr. Iva Zahálková – ZŠ a MŠ Tři Sekery 

 
Ad 1) Zahájení, prezentace 

 
Šesté zasedání ŘV zahájila předsedkyně ŘV, Mgr. Lenka Stehlíková, a předala slovo 

manažerce projektu, Mgr. Janě Čížkové. Ta konstatovala, že se dnešního jednání zúčastnilo 

22 členů z 30 možných, 8 se předem omluvilo. Zapisovatelem jednání byla ustanovena 

PaedDr. Alena Hálová, ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. František Jauris, zástupce 

rodičů ZŠ Úšovice. 

Ad 2) Aktualizace strategického rámce 

MŠMT zveřejnilo požadavek na novou evidenci investičních záměrů škol a školských 
zřízení. Platný přehled zařazených investičních záměrů jsme přenesli do nových 
tabulek a rozeslali zřizovatelům a ředitelům škol k doplnění a úpravě. Bohužel musím 
konstatovat, že podle zapojení některých zřizovatelů nejsou školy prioritou jejich 
politické angažovanosti. Také někteří ředitelé se se svými zřizovateli nezkontaktovali. 
Záměry byly tedy doplněny o obecně známé informace a aktualizovaný Strategický 
rámec je dnes předkládán ke schválení.  
 
Strategický rámec a zařazení investičních záměrů je nutnou podmínkou pro možnost 
čerpání finančních prostředků z IROP. Je nutno upozornit i na to, že zařazení záměru 
ve Strategickém rámci řeší i vyhlašovatelé národních dotací. Další doplnění je možné 
vždy pouze jednou za 6 měsíců.   
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Ad 3) Rozpočet projektu a hodnocení činnosti MAP  
 
Poslední jednání ŘV proběhlo 31. 8. 2020. Všichni jste obdrželi „Newsletter č. 2“, kde byl plán 
aktivit na tento školní rok. Bohužel z důvodu dále trvající pandemie, jsme museli některé 
aktivity zrušit, jiné uzpůsobit pandemickým opatřením. 
 
15. 9. 2020 jsme uskutečnili odložené představení z března 2020 „RAPPER“ s 
hercem Martinem Trnavským. Podle reakce zúčastněných pedagogů a školských pracovníků 
se představení setkalo s kladným ohlasem (bylo zaplněno téměř celé Městské divadlo 
v Mariánských Lázních).  
Potom jsme nebyli schopni z důvodu pandemie uskutečnit následující akce:  
„Svět knihy Plzeň 2020“ – zrušen pořadatelem 
„Vybíjená trochu jinak“ 
„Deskové hry“ jak pro 3. třídy, tak pro 6. třídy 
„Autorská čtení“ pořádané společně s Městskou knihovnou se spisovatelkou Zuzanou 
Pospíšilovou a Komiksový workshop  s Danielem Vydrou 
Projekt „Lovci perel“ – celorepubliková soutěž na podporu čtenářské gramotnosti (předčasně 
ukončena) 
 
Akci „Od Adventu do Vánoc, aneb Půjdeme spolu do parku“, jsme společně uskutečnili pod 
názvem „Advent u Lesního pramene“. Pro všechny mateřské školy jsme připravili vánoční 
stromky (celkem 16). Z každé mateřské školy si přišly děti v průběhu jednoho týdne ozdobit 
právě ten svůj stromeček. Z akce byl pořízen mediální výstup, který je k vidění na www.tvml.cz 
.     
 
Z důvodu pokračující pandemie jsme přemýšleli, jak pomoci rodičům, kteří musí společně se 
svými dětmi řešit on-line výuku. Oslovili jsme rodiče s programem „Rodiče na síti“. Pro zájemce 
jsme prostřednictvím MSTeams uspořádaly 5 webinářů na téma školní připravenosti dětí 
(sluchové, zrakové vnímání, grafomotorika, matematická gramotnost, rozvíjení paměti, 
orientace v prostoru a čase). Ačkoliv projevilo zájem cca 40 rodičů, samotných webinářů se 
zúčastnilo minimum (cca do 10 rodičů).  
 
Již třetím rokem jsme pokračovali s aktivitou „Společně do školy“. Tentokrát (z důvodu COVID-
19) jsme museli dodržet  všechna hygienická a bezpečnostní omezení a opatření. Zapojilo se 
celkem 43 dětí a jejich rodičů. Byly rozděleny do 5 skupin, které byly ustanoveny podle 
jednotlivých mateřských škol, aby nedošlo ke styku dětí z jiných MŠ. Těchto 43 dětí mělo 
možnost vyzkoušet si i tzv. „Cvičný zápis“ do školy. Zápisy „na čisto“ se stejně jako v loni i 
letos nekonaly. Projekt byl hodnocen velmi pozitivně – ze strany dětí i rodičů. Na projektu 
spolupracovalo cca 12 pedagogů, 3 speciální pedagogové – supervizoři a pracovnice PPP.   
 
 
Aktivitu pro děti z MŠ „Jak šlo vejce na vandr“ jsme proměnili na tzv. „Velikonoční kurník“ 
(kovová konstrukce pokrytá sítí) a iniciovali jsme všechny MŠ, aby se zapojily do zdobení 
našeho „kurníku“ malovanými vajíčky. Celou aktivitu jsme umístili opět do prostoru pavilonu u 
Lesního pramene. Podle zapojených dětí se akce líbila. Tato aktivita byla doplněna ještě o 
zábavnou hru s tajenkou. Na 10 stromů jsme umístili 10 úkolů, které mohly děti plnit (za 
vydatné pomoci rodičů). Bohužel, někomu tato aktivita asi velmi vadila. Během týdne zmizely 
4 obrázky s úkoly. Doplnili jsme je tam s tím, že hru tam ponecháme do konce měsíce dubna. 

http://www.tvml.cz/
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Opět nás vandalové předběhli a hru nám „uklidili“, aniž bychom je o to žádali. Ale i přes tento 
drobný nedostatek se na našem „kurníku“ objevilo cca 120 papírových kraslic. Veřejnost jsme 
o této akci informovali prostřednictvím Zpravodaje ML a Chebského deníku.        
 
Nad rámec plánu jsme uskutečnili „Pasování na čtenáře“ – opožděné pasování nyní již žáků 
druhých tříd (malotřídní školy – proběhlo pasování v přírodě, ZŠ JIH a Úšovice – došlo pouze 
k předání knih a „certifikátů“ přímo ve školách; vše ve spolupráci s Městskou knihovnou ML). 
Připojili jsme se k celorepublikové iniciativě „Ukliďme Česko“ – tato aktivita byla uskutečněna 
v sobotu 27. 3. 2021 právě v okolí pavilonu Lesního pramene, kde jsme následně umístili i 
velikonoční hru. Celkem bylo sebráno cca 70 kg odpadků.  
 
Akce uvedené v našem „Newslettru“ na straně 8 a 9 jsme neuskutečnili z důvodu COVID-19 a  
hygienických a bezpečnostních nařízení a opatření.  
 
Jednání všech pracovních skupin (Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, 
Předškolní vzdělávání, Regionální identita, Rovné příležitosti, Financování) probíhalo v on-line 
prostoru. Do dnešního dne se uskutečnilo celkem  24 setkání pracovních skupin. Obsahem 
schůzek byla převážně diskuze o způsobu distančního vzdělávání, zavádění ICT do výuky. 
Mluvili jsme o tom, jak se pedagogům daří či nedaří učit on-line, co je trápí, jaké mají pozitivní 
i negativní zkušenosti. Znovu jsme se snažili jim poskytnout ucelený přehled, kde  je možné 
čerpat podklady pro distanční vzdělávání (předávání materiálů, odkazů, upozorňování na 
webináře, kurzy, apod.).  
 
Celoroční aktivita „Povídálek“ (aktivita na rozvoj komunikačních dovedností – vedená odborně 
proškolenými logopedickými preventistkami) pokračovala s přerušením v listopadu 2020 a 
v měsíci březnu a dubnu 2021.  
 
Z našeho podnětu se začalo uskutečňovat pravidelné setkávání ředitelů ZŠ (tzv. „Ředitelské 
úterky“), které se koná vždy 1x za čtrnáct dní. Ve školním roce 2020/2021 se toto setkání 
uskutečnilo již 16 x. Snahou MAP je jednak zprostředkovat kontakt, jednak vyhledávat 
informace, zasílat potřebné odkazy, pomáhat s administrativou, apod.  
 
Naší snahou je podnítit tuto iniciativu i u ředitelek MŠ, což se v plné míře zatím nedaří. Setkání 
na této úrovni proběhlo jen několikrát a nedošlo k úplnému zapojení. 
 
Ve fázi rozpracovanosti je zatím i akce „Olympiáda pro MŠ“. 
    
Rozpočet projektu je zatím v souladu s plánem. Rádi bychom naplánovali výjezdní setkání 
ředitelů a lídrů škol na Moravu nejpozději v září letošního roku. Jedná se o povinnou aktivitu 
2.12. Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru. Součástí této aktivity je  i  plánovaná 
návštěva některé z tamních škol, aby mohlo dojít k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe.    
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Ad 4) Podání žádosti do MAP III. 

MŠMT vyhlásilo výzvu 82 „Akční plánování v území“, která je de facto MAP III. Ten by měl 

v našem případě navazovat na ukončení MAP II a bude trvat od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023. 

Nositelem projektu bude opět Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí.  

Toto rozhodla Valná hromada svazku již 8. prosince loňského roku (2020). Nyní řešíme 

souhlas všech možných potencionálních žadatelů v území. RSK už vydala stanovisko 

s rozsahem území. K našemu ORP budu dále připojen Dolní Žandov, naopak město Teplá 

bude pod ORP Karlovy Vary. Jednou z podmínek určení výše dotace je souhlas všech škol 

v území. Předpokládáme a doufáme, že se zapojí opět všechny školy. Budeme mít ale o 

subjekt méně, a to o Základní školu a mateřskou školu Léčebné lázně Lázně Kynžvart, neboť 

od 1. ledna 2021 se tato organizace stala součástí školy pod Nemocnicí Karlovy Vary.  

Prosíme všechny řediteli, kteří jsou dnes přítomni, o vyslovení souhlasu se zapojením jejich 

školy do MAP III. Naší snahou bude i nadále školám poskytovat maximální servis a pomoc.      

 

Ad 5) Schvalování dokumentace 

Na dnešním jednání ŘV jsou schvalovány následující dokumenty: 

 

I. Aktualizace Strategického rámce – bude zveřejněn na webu, odeslán na RSK a 
na územní dimenzi 
pro: 22 zdržel se: 0 proti: 0  odsouhlaseno 
 
Dokumentace „Aktualizace Strategického rámce“ byla schválena 
 

Ad 6) Diskuze  
 

1) (Mgr. Jana Čížková) Spolupráce škol s Mariánskolázeňskem, o.p.s. – byla 

podána žádost na „Letní kempy“ v celkovém počtu 23 kempů – výše dotace 

1 035 000 Kč. Letní kempy se v případě schválení dotace uskuteční v období 

červenec a srpen 2021. 

2) (Mgr. Jana Čížková) Prodlužování Šablon II a podávání žádostí do Šablon III. 

Celkem se rozhodlo 10 škol prodloužit realizaci Šablon II o cca 6 měsíců. Nyní tedy 

Šablony II realizuje 12 škol. Šablony III realizuje celkem 7 škol. Podanou žádost do 

Šablon III má již 6 škol a chybí ještě podání žádosti pro 4 školy.  Finanční objem 

podaných žádostí je 4 053 000 Kč. Pokud podají i zbylé školy své žádosti, očekáváme 

celkový objem do území ve výši 8 900 000 Kč.  Zároveň musí být žádosti do Šablon 

III podány nejpozději do poloviny června letošního roku (2021) a realizace musí být 

ukončena k 30. 6. 2023.  Potom by snad mělo být vyhlášeno i čerpání financí ze Šablon 

IV. 
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3) (Mgr. Luboš Borka) Poděkování za „Ředitelské úterky“ – jsou účinné, podnětné 

a pomáhají ve vzájemné komunikaci. S poděkováním se připojila i paní ředitelka 

Chalupková, Stehlíková. 

 

4) (Mgr. Jana Čížková, PaedDr. Alena Hálová) Informace o projektu „Společně do 

školy“  - pozitivní hodnocení ze strany rodičů, dětí a následně i pedagogů ZŠ 

(dle zkušeností z minulých roků); důležitá týmová spolupráce: MŠ – ředitelé, 

učitelky; ZŠ – lektorky; speciální pedagogové – odborná spolupráce + 

pracovnice PPP 

Na tuto aktivitu navazuje i aktivita prázdninová – příměstské tábory (1x 

červenec, 1x srpen 2021) – již druhým rokem; turnus po 15 dětech, zapojení 

pedagogů ze ZŠ, MŠ, speciální pedagog + pracovnice PPP. 

5) OPJAK – „Zvýšení kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech“ – 

přechod dětí z MŠ do ZŠ (Mgr. Jana Čížková, Mgr. Eva Saligerová) 

6) (Mgr. Ivana Weinzettlová) – poděkování MAP za administraci Šablon – 

vyjádření i za ostatní kolegy ředitele 

7) MAP II, MAP III, Střední článek řízení – jeho význam, kompetence, pilotáž, 

úloha MAP, apod. – (Mgr. Jana Čížková, PaedDr. Alena Hálová, Mgr. 

Vladislava Chalupková, Mgr. Eva Saligerová, Mgr. Miloslav Pelc, Mgr. Janka 

Kotrabová, Ing. Stanislav Jambor) 

Na závěr v krátké diskuzi přítomní konstatovali, že jsou velmi spokojeni s prací 

realizačního týmu MAP, ocenili zejména iniciativu a kreativitu členů, velmi pozitivně 

hodnotili možnost setkávání s ostatními pracovníky v regionu, sdílení příkladů dobré 

praxe a velmi pestrou nabídku aktivit.  

Na závěr Mgr. Jana Čížková všem přítomným poděkovala za účast na jednání ŘV. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 14:40 hodin 

V Mariánských Lázních dne 5. 5. 2021 
 
 
Zapsala: PaedDr. Alena Hálová   ………………………………….. 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. František Jauris  ………………………………….. 


