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Zápis z jednání  

                              1. ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 
31. října 2022 od 14:00 hod 

prezence od 13:30 hod 
Školní jídelna Základní a mateřské školy DRMOUL  

(vpravo od obecního úřadu)  
 

Program jednání: 
  
 

1. Zahájení, prezentace 
Všechny přítomné přivítala (členy řídícího výboru, hosty) předsedkyně ŘV,  
Lenka Stehlíková.  
Konstatovala, že řídící výbor je usnášeníschopný. Následně předala slovo 
realizačnímu týmu.  

 
2. Složení členů Řídícího výboru v MAP III 
Po vzájemné dohodě byla hlavní manažerkou, Alenou Hálovou, požádána 
členka realizačního týmu, Jana Čížková, aby seznámila přítomné se 
všemi připravenými dokumenty. Ta se této aktivity ujala. 
a) Proběhla volba předsedy ŘV pro nadcházející období – jednomyslně byla 

zvolena stávající předsedkyně – Lenka Stehlíková 
b) Seznámila přítomné se složením ŘV a provedla drobné úpravy k 31.10. 

2022 – změna jmen a názvů organizací, úprava titulů. 
c) Seznámila přítomné s programem jednání 
 
3. Statut, Jednací řád Řídícího výboru a Komunikační strategie 
a) Seznámení s dokumentem Statut ŘV projektu MAP vzdělávání na 

Mariánskolázeňsku 
b) Jednací řád ŘV projektu MAP vzdělávání na Mariánskolázeňsku 
c) Komunikační strategie – popis zapojení dotčené veřejnosti – Vzdělávání na 

Mariánskolázeňsku 
 

Se všemi dokumenty byli členové seznámeni předem elektronicky. 
Na místě byli vyzváni k diskuzi a eventuálním připomínkám. 
Následně proběhlo schvalování dokumentů. 
Všechny dokumenty byly schváleny všemi přítomnými členy.  
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4. Aktualizovaná organizační struktura, včetně popisu rozdělení rolí, 
povinností a odpovědností 

 
Seznámení s dokumentem 
a) ŘV se bude setkávat minimálně 2x ročně, případně podle potřeby 
b) Realizační tým 1x měsíčně 
c) Upřesnění počtu členů jednotlivých pracovních skupin: 

a. 1 vedoucí 
b. 2 členové PS 

d) Seznam pracovních skupin: 
a. PS Financování 
b. PS Čtenářská gramotnost  
c. PS Matematická gramotnost  
d. PS Rovné příležitosti 
e. PS Předškolní vzdělávání 

e) Zřízena funkce externího evaluátora – Michaela Čížková 
(v současné době Bc., studuje politologii v navazujícím magisterském 
studiu) 
Úkolem je zpracovat evaluaci procesu MAP ve vzdělávání – vyhodnotit 
účelnost, dopady a udržitelnost MAP v daném území. 

 
5. Finanční struktura a rozpočet projektu 

 

 
 
    Celkové způsobilé výdaje byly využity maximálně (2 124 735,- Kč) 
    Z pléna zaznělo, že činnost MAP a její aktivity byly pro celý projekt velice       
              přínosné.  
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6. Aktualizovaný seznam PS a jejich členů 
Seznámení s jednotlivými skupinami a jejich složením: 

a. PS Financování – Vladislava Chalupková, Miloslav Pelc, Jaroslava 
Baumgartnerová 

b. PS Čtenářská gramotnost – Jana Špryňarová, Šárka Mallá, Hana 
Vithová 

c. PS Matematická gramotnost – Lenka Stehlíková, Pavel Knížák, 
Monika Cintlová 

d. PS Rovné příležitosti – Luboš Borka, Věra Volmůtová, Eliška Mallá 
e. PS Předškolní vzdělávání – Alena Rubická, Martina Havířová, 

Helena Němcová 
 

7. Aktualizovaná identifikace dotčené veřejnosti 
Seznam vychází z konečného výstupu v MAP II 
„Seznam aktérů zapojených v projektu“: 

a) Školy a školská zařízení 16 MŠ, 10 ZŠ, 1 ZŠ podle §16, 1 ZUŠ 
(z počtu 29 zařízení – zapojeno celkem 28) 

b) Obce zřizující školu    9 obcí 
c) Obce zapojené v území bez školy – 6 obcí 
d) Knihovny       7 knihoven 
e) Další zapojení aktéři   41 aktérů 
f) Odborníci z praxe   17 fyzických osob 
g) Rodiče     260 rodičů  

(z komunitních setkání a zejména z projektu „Společně do školy“ a 
„Rodiče na síti“) 

 
8. Harmonogram aktivit v MAP III v přehledu na školní rok   
     2022/2023 

Seznámení s tabulkou Akční plán – vzdělávání na Mariánskolázeňsku III 
Cíl MAP – naplnění podaktivit od 06/2022 do 11/2023 

  
Akční plán bude realizován v souladu s naplánovanými aktivitami 
v projektu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku III. V přehledné tabulce jsou 
žlutě vyznačená pole – ta označují fyzické, případně distanční schůzky a 
jednání; jinak je předpoklad kontinuální a systematické práce během 
celého sledovaného období. 

 
Pracovní skupiny se sejdou v tomto školním roce (2022/2023) ještě 3x, 
někdy bude docházet k propojeným jednáním.  
 
Na naplnění akčního plánu se bude podílet realizační tým, ředitelé škol a 
zapojení pedagogové. Plnění Akčního plánu bude i nadále předkládání 
řídícímu výboru. 
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-informace o pravidelných videokonferencích ředitelů škol (VK ŘŠ) – za 
školní rok bývá zorganizováno celkem 20 VK ŘŠ. 
-setkávání probíhá 1x za 14 dní (vždy v liché úterky od 9:00 hodin) 
-změna od 15/11/2022 - přesun na sudé týdny (z důvodu jednání MR ML- 
dva členové) 
 

9. Plán evaluace v projektu 
V rámci evaluace je nutno si odpovědět na otázky – například: 
- Do jaké míry se v našem území podařilo dosáhnout hlavního i dílčích 

cílů MAP? 
- Co v dosažení cílů bránilo či pomáhalo? 
- Co se změnilo díky akčnímu plánování v našem území? 
- Co se změnilo v jednotlivých organizacích – došlo k zásadnímu posunu 

vpřed? 
.-    apod. 
 
Návrh na zpracování: 
1) Osobní setkání s řediteli jednotlivých škol a školských zařízení – řešit 

přímo na místě 
2) Setkání s pedagogy jednotlivých škol – řešení otázky wellbeingu, 

klimatu školy, apod. 
 

10. Výzvy, možnosti zlepšení a doporučení pro vzdělávání a sociální 
situaci v regionu ORP Mariánské Lázně 
Seznámení s dokumentem: 
„ORP Mariánské Lázně – Výzvy, možnosti zlepšení a doporučení pro 
vzdělávání a sociální situaci v regionu“ 
- Analytická zpráva poskytuje unikátní zpracování regionálních dat 
- Identifikuje slabá a silná místa ve vzdělávání a sociálních podmínkách 

v mikroregionu 
- Celý dokument má celkem 62 stran 
- I když se situace od zpracování dat změnila, může zpráva poskytnout 

zajímavé informace, grafy, srovnání a následně i doporučení ke 
zlepšení 

- Nutno dokument předat i dotčeným institucím – zřizovatelé škol, odbor 
školství, odbor sociálních věcí 

- Jednoznačně doporučeno k prostudování!!! (možno předat i 
v elektronické podobě) 
 

 
11.  Diskuze – čerpání šablony v OP JAK 
1. Jana Čížková 

- seznámení s projektem spolufinancovaného Evropskou unií 
o Operační program Jan Amos Komenský 
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o Cílem je podpora projektů zaměřených na  
 Posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení 

politiky výzkumu, vývoje a inovací – Výzkum a vývoj 
 Modernizaci cílů a obsahů vzdělávání, včetně metod a 

forem učení na všech úrovních vzdělávací soustavy – 
Vzdělávání 

- Informace o čerpání Šablon III – ukončení projektu do prosince 2022 
- Čerpání Šablon z OP JAK – žádost podat do konce dubna 2023, aby 

mohl být projekt realizován od září 2023 
- Pro podání žádosti a zjištění možné požadované částky jsou nutné 

údaje z výkazů k 30. 9. 2021!  
- MŠMT ČR výstupy velice zjednodušilo 
- V regionu Mariánskolázeňska zapojeny všechny školy (až na jednu 

organizaci!) 
 

- V pondělí 7/11/2022 se koná 1. valná hromada DSO, 13:00 hodin, 
Lázně Kynžvart  
Setkání s novými starosty, volba nového předsedy DSO 

 

2. Stanislav Jambor 
Informace o akcích na podporu zahraničních projektů v Karlových Varech: 

a. 11/11/2022 v 9:00 hodin v zastupitelském sále KÚ KK 
b. Projekty ČR x Bavorsko; přeshraniční spolupráce 
c. Již jsou přihlášeny – Jana Čížková, Daniela Morávková 

 

d. 21/11/2022 ve 12:00 hodin v Krajské knihovně KK – projekty 
ERASMUS + (Dům zahraniční spolupráce), seznámení s nimi, 
možnost čerpání 

 

e. V současné době Erasmus využívá pouze MŠ Velká Hleďsebe 
(dlouhodobě a úspěšně) 

 
3. Jana Čížková 

Informace o ZoR o Adaptačních skupinách 
a. Celkem prošlo adaptačními skupinami 480 ukrajinských dětí a žáků  
b. Celkem pracovalo 20 adaptačních skupin (od dubna do června 2022) 
c. Následně LAS – Letní adaptační skupiny (v době hlavních prázdnin) – 

celkem 14 skupin 
d. Většině zapojení pomohlo – lépe rozumí vrstevníkům, snadněji se 

integrují, záleží na motivaci a míře zapojení do vzdělávacího procesu 
 

V současné době se ve školách objevují kázeňské problémy, nechuť se 
učit český jazyk 
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V pohotovosti jsou dvě psycholožky UA, které mohou provádět intervenci 
na školách (dle individuální domluvy) – hrazeno z projektu (do konce 
prosince 2022) 

 
4. Jana Čížková 

Informace o pokračujícím projektu výuky v českém jazyce pro ukrajinské 
pedagožky (do konce prosince 2022)  

      výuka vedena odborníky na český jazyk (výuka ČJ jako cizího jazyka – 2x týdně  
      2 hodiny) 

 
Proškoleno 10 asistentek pedagoga – MAP uhradilo kurz pro AP 
- 10 zvládlo úspěšně závěrečný test  
-   5 zvládlo úspěšně ústní zkoušku – otázky a obhajobu závěrečné práce 
-   5 zvládlo toto v opravném termínu 
- Všechny obdržely závěrečný certifikát a jsou platnými AP na našich školách 

 
 
 
 
 
 

Na setkání se těší realizační tým MAP III  
VZDĚLÁVÁNÍ NA MARIÁNSKOLÁZEŇSKU 

www.marianskolazensko.org 

 

PaedDr. Alena Hálová,  

hlavní manažer projektu 

 

 


