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ZÁPIS 
                              7. ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 
10.listopau 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  
                      Mgr. Lenka Stehlíková – vedení škol – ZŠ Velká Hleďsebe 
                      Mgr. Monika Preňková – vedení škol – ZŠ Úšovice Mariánské Lázně 
                      Mgr. Martin Vlasák – vedení škol – ZŠ+MŠ Stará Voda 
                      Mgr. Alena Rubická – vedení škol – MŠ Křižíkova Mariánské Lázně  
                      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  
                      Eva Hrdá – zástupce školní družina – ZŠ JIH Mariánské Lázně 
                      Mgr. František Jauris – zástupce rodičů ZŠ Úšovice 
                      Ing. Daniela Strnadová – zástupce MAS působící na území MAP  
                      PaedDr. Alena Hálová – zástupce Místních lídrů 

Mgr. Miloslav Pelc – 2. místostarosta, zástupce zřizovatelů škol – Město 
Mariánské Lázně 

                     Ing. Josef Švajgl – zástupce zřizovatelů, starosta obce Drmoul 
  Mgr. Věra Havlíčková – vedení škol – ZŠ a MŠ Dolní Žandov  

   Mgr. Dana Vondrášková – vedení MŠ ZŠ Léčebné lázně Lázně Kynžvart 
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Ad 1) Zahájení, prezentace 

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

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

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

PaedDr. Alena Hálová, ověřovatelem zápisu byla ustanovena Monika Preňková. 

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. Proti 
předchozí 5. verzi je tato doplněna o požadavek Základní školy Vítězství a Základní školy 
Úšovice. Jiné návrhy na doplnění nebyly předloženy.    
 
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.   

 
 
Ad 3) Rozpočet projektu a hodnocení činnosti MAP  
 
Poslední jednání ŘV proběhlo v květnu 2021, navazujeme po 6ti měsících. Činnost je stále 
limitována covidovými opatřeními a omezeními.  Na konci školního roku se podařilo uspořádat 
olympiádu znalostí a dovedností pro mateřské školy. Z olympiády byla pořízena televizní 
reportáž.  
OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL | TV studio Mariánské Lázně (tvml.cz) 
 
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili studijní cestou pro ředitelé škol do Mikulova. Cestou jsme 
navštívili novou Základní školu v Jesenici a Základní školu Dolní Věstonice.  Setkání se 
uskutečnili jako naplnění povinné aktivity 2.12 Podpora znalostních kapacit řídícího výboru.  
Vy, kteří jste se nemohli přímo zúčastnit, máte právě jedinečnou možnost sdílet zkušenosti, 
které kolegové během studijní cesty získali.  
 

fotky 
 
Jednání všech pracovních skupin (Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, 
Předškolní vzdělávání, Regionální identita, Rovné příležitosti, Financování) se znovu rozběhlo 
a to částečně on-line a částečně prostřednictvím prezenčních setkání.  
 
Pravidelné setkávání ředitelů ZŠ (tzv. „Ředitelské úterky“), se konají vždy 1x za čtrnáct dní. 
Snahou MAP je jednak zprostředkovat kontakt, jednak vyhledávat informace, zasílat potřebné 
odkazy, pomáhat s administrativou, apod.  

http://www.tvml.cz/2021/09/30/olympiada-materskych-skol/


 
 

„Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“ 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009107 

 

 

 
V létě jsme zajišťovali pro Mariánskolázeňsko, o.p.s. 24 letních kempů, které vyhlásilo  MŠMT. 
Všechny kempy se uskutečnily a musíme konstatovat, že fotky, které máme z kempů uložené, 
byly moc pěkné. Vznikla i pěkná reportáž, kterou si Vám dovolím pustit. 
   
 
Do konce projektu máme připravený plán aktivit, který obsahuje především setkávání 
pracovních skupin a připravujeme společnou závěrečnou konferenci, kterou chceme 
uskutečnit 30. 5. 2022 od 13 hodin. Místo konání ještě není stanoveno.  
 
 

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.  

Na žádosti pracujeme. Rozpočet v MAP III plánujeme ve výši 2 124 000 Kč.  

 

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: 16 zdržel se: 0 proti: 0  odsouhlaseno 
 
Dokumentace „Aktualizace Strategického rámce“ byla schválena 
 

Ad 6) Diskuze  
 

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. 
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Jednání bylo ukončeno ve 14:40 hodin 

V Mariánských Lázních dne 10. 11. 2021 

 
 
Zapsala: PaedDr. Alena Hálová   ………………………………….. 
 
 
Zápis ověřil: Mgr. Monika Preňková   ………………………………….. 


