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Zápis z jednání Řídícího výboru
ze dne 23. 3. 2022 ve 14,00 hod. v Horním Slavkově
Dne 23. 3. 2022 se sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III (dále
jen MAP SOKRA)“ ke svému prvnímu, ustavujícímu jednání. Přítomni – dle prezenční listiny.
Z důvodu nemoci hlavní manažerky projektu Mgr. Odvody povede jednání věcná manažerka projektu,
Mgr. Anna Maria Schröcková. Mgr. Odvody bude přítomna prostřednictvím on-linem připojení.

1) Úvod, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu
jednání
Mgr. Schröcková navrhla následující obsazení: zapisovatelka Mgr. Zuzana Odvody, ověřovatelka
zápisu Mgr. Petra Šišková.
Protinávrh nebyl.
Návrh usnesení: Řídící výbor schvaluje za zapisovatelku jednání Mgr. Zuzanu Odvody a za
ověřovatelku zápisu Mgr. Petru Šiškovou.
Hlasování o návrhu: pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/1/2022/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor schvaluje za zapisovatelku jednání Mgr. Zuzanu Odvody a za ověřovatelku
zápisu Mgr. Petru Šiškovou.

Schválení programu:
Mgr. Schröcková shrnula program jednání. Nikdo neměl doplňující návrh. Bylo hlasováno o
předloženém programu.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

úvod, volba zapisovatele, ověřovatele, schválení programu jednání
organizační body (program, členství - noví členové, volba předsedy, Jednací řád, Statut)
informace o projektu, aktivitách, akcích
projednání a schválení aktualizované verze Strategického rámce verze 8.0
schválení Závěrečné evaluační zprávy k projektu MAP SOKRA II
projednání a schválení plánu evaluací pro MAP III
pro zájemce prohlídka nového coworkingového centra
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Návrh usnesení: Řídící výbor schvaluje program jednání v navrhované verzi.
Hlasování o návrhu: pro: 16

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 2/1/2022/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor schvaluje program jednání v navrhované verzi.

2) organizační body (členství - noví členové, volba předsedy, Jednací řád,
Statut
Mgr. Odvody poděkovala členům ŘV MAP SOKRA II za jejich zájem pokračovat dále v práci v této
platformě. Zároveň oznámila změny v obsazení ŘV: své členství skončil Mgr. Luděk Soukup a Mgr.
Štěpánka Neubergová, z pracovních, kapacitních důvodů. Paní starostka Renatu Oulehlovou za ORP
Sokolov nahradí ve funkci pan Ladislav Sedláček, místostarosta města Sokolov, pana Romana
Kotilínka nahradí pan Otakar Míka, nový starosta města Kraslice. Novou členkou je pak paní Martina
Majdáková, starostka obce Jindřichovice a zastoupí tak dosud neobsazenou sektor „zástupce obcí, kteří
nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území“.
Členové ŘV berou tyto změny na vědomí.

Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu ŘV
Mgr. Odvody konstatovala, že návrh znění dokumentu byl zaslán členům ŘV elektronicky,
předem nebyly zaslány žádné připomínky. Mgr. Odvody upozornila přítomné na doplněný bod
č. 10 čl. V, týkající se hlasování v rámci on-line jednání. Na místě nikdo připomínku nevznesl.
Návrh usnesení: Řídící výbor schvaluje Statutu a Jednacího řádu MAP SOKRA v předložené
podobě.
Hlasování o návrhu: pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/1/2022/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor schvaluje Statutu a Jednacího řádu MAP SOKRA v předložené podobě.
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Volba předsedy ŘV MAP SOKRA III:
V souladu s metodikou MŠMT, se Statutem a Jednacím řádem je nutno zvolit předsedu
Řídícího výboru. Jeho práva a povinnosti vyplývají z uvedeného dokumentu. RT MAP navrhl,
aby ve funkci nadále pokračoval předseda ŘV pan Alexandr Terek, Na místě nebyl vznesen
protinávrh.
Návrh usnesení: Řídící výbor zvolil za předsedu ŘV MAP SOKRA III pana Alexandra Tereka.
Hlasování o návrhu: pro: 15

zdržel se: 1

proti: 0

Usnesení č. 4/1/2022/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor zvolil za předsedu ŘV MAP SOKRA III pana Alexandra Tereka.

3) informace o projektu, aktivitách, akcích
Mgr. Schröcková informovala přítomné o způsobu realizace projektu MAP III, v čem se liší od
předchozího projektu, co naopak zůstává. Seznámila přítomné s nadcházejícími aktivitami, jako je
tematická kavárna 29. 3. 2022 od 15,00 hodin v MDK Sokolov, seminář k diferencovanému vzdělávání
dne 6. 4. 2022 od 13,30 do 17,00 na Statku Bernard v Královském Poříčí. Zmínila pravidelné tematické
kavárny každé poslední úterý v měsíci, pravidelné setkávání ředitelů a ředitelek škol z území obou ORP
a nezapomněla připomenout velké setkání aktérů plánované na 28. 6. 2022 od 14,00 hodin ve
venkovních prostorách Statku Bernard.

4) Projednání a schválení Strategického rámce verze 8.0
Přítomní členové ŘV obdrželi dokument v elektronické podobě předem k prostudování a možnému
připomínkování. Připomínky ani návrhy na doplnění nepřišly a nebyly vzneseny ani v průběhu jednání.
Věcná manažerka projektu seznámila přítomné s aktualizovanou částí a demonstrovala podobu aktuální
tabulky s investičními záměry škol.
Následovalo hlasování o předkládané podobě Strategického rámce.
Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a schválil verzi 8.0 Strategického rámce MAP ORP Sokolov a
ORP Kraslice III.
Hlasování o návrhu: pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 5/1/2021/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor projednal a schválil verzi 8.0 Strategického rámce MAP ORP Sokolov a
ORP Kraslice III.

5) schválení Závěrečné evaluační zprávy k projektu MAP SOKRA II
Věcná manažerka projektu shrnula výstupy závěrečné evaluační zprávy a vyzvala přítomné
k připomínkám či doplnění. Na místě nepadly žádné připomínky
Následovalo hlasování o předkládaném návrhu:
Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a schválil Závěrečnou evaluační zprávu k projektu MAP
SOKRA II.
Hlasování o návrhu: pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/1/2021/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor projednal a schválil Závěrečnou evaluační zprávu k projektu MAP SOKRA
II.

6) projednání a schválení plánu evaluací pro MAP III
Věcná manažerka projektu konstatovala, že dokument obdrželi členové ŘV předem elektronicky.
Zároveň objasnila princip této stěžejní aktivity v projektu a jeho smysl. Vyzvala přítomné k případnému
kontaktování na osobu, jež disponuje odbornými kompetencemi a chutí podílet se sociologicky na této
aktivitě. Hlavní manažerka projektu doplnila podrobněji, oč RT jde: rozšířit odborné sociologické
metody, o důraz na kvalitu a nový, objektivní přístup zvenčí.
Na místě nikdo nevznesl připomínky či návrh na doplnění.
Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a schválil postup RT MAP SOKRA III s plánem evaluačních
činností pro MAP SOKRA III.
Hlasování o návrhu: pro: 16

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/1/2021/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor projednal a schválil postup RT MAP SOKRA III s plánem evaluačních činností pro
MAP SOKRA III.
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7) závěr a neformální část jednání
Věcná manažerka projektu poděkovala přítomným za účast. Pohovořila o úspěších projektu, jež jsou
mimo jiné zdokumentovány v brožuře shrnující aktivity MAP SOKRA II, kterou zároveň přítomným
nabídla. Poté se slova ujal pan starosta Horního Slavkova Alexandr Terek a představil přítomným nové
Coworkingové centrum v Domě služeb. Následně proběhla komentovaná prohlídka nového centra.

Přílohy:
1. Statut a Jednací řád ŘV MAP SOKRA III
2. Strategický rámec MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III., verze 8.0
3. Závěrečná evaluační zpráva MAP SOKRA II.
4. Plán evaluačních činností pro MAP SOKRA III
Dne 23. 3. 2022
Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu

Ověřovatel zápisu: Mgr. Petra Šišková

Předseda Řídícího výboru: Alexandr Terek

Digitálně podepsal

Mgr. Zuzana Mgr. Zuzana Odvody
Datum: 2022.03.24
Odvody
06:57:03 +01'00'
podepsal
Mgr. Petra Digitálně
Mgr. Petra Šišková
Datum: 2022.03.28
Šišková 16:16:48 +02'00'

Alexandr
Terek

Digitálně podepsal
Alexandr Terek
Datum: 2022.03.29
10:57:00 +02'00'
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