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Zápis z jednání Řídícího výboru  

ze dne 29. 9. 2022 ve 13,30 hodin v MFC Březová 

 

Dne 29. 9. 2022 se sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III (dále 

jen MAP SOKRA)“ ke svému druhému jednání. Přítomni -  dle prezenční listiny. Jednání vede hlavní 

manažerka projektu.  

 

1) Úvod, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu 

jednání 

Hlavní manažerka projektu navrhla následující obsazení: zapisovatelka Mgr. Zuzana Odvody, 

ověřovatelka zápisu Mgr. Ivana Pečenková. 

Protinávrh nebyl. 

 

Návrh usnesení: Řídící výbor schvaluje za zapisovatelku jednání Mgr. Zuzana Odvody a za 

ověřovatelku zápisu Mgr. Ivanu Pečenkovou. 

 

Hlasování o návrhu: pro:  12 proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/2/2022/ŘV MAP SOKRA 
Řídící výbor schvaluje za zapisovatelku jednání Mgr. Zuzana Odvody a za ověřovatelku 

zápisu Mgr. Ivanu Pečenkovou. 

 

 

Schválení programu:  
Mgr. Odvody shrnula program jednání s tím, že dochází ke změně – ruší se bod 5 programu. Nikdo 

neměl doplňující návrh. Bylo hlasováno o předloženém programu. 

 
Program jednání: 

 

1) úvod, formality (zapisovatel, ověřovatel, program) 

2) informace k projektu, aktivitám spolupráce, apod. 

3) projednání a schválení Strategického rámce verze 9,0 - tabulka investičních priorit 

4) schválení stávající vize projektu 

5) schválení formy akčního plánování na školní roky, nikoliv kalendářní 

6) diskuze k prioritám a cílům Strategického rámce s relevancí na tvorbu Akčního plánu 

Předpokládaná doba trvání bodu 1) - 6) cca 60 - 75 minut 

(7) evaluační focus group - dobrovolná účast mimo oficiální jednání ŘV, doba trvání cca 30 - 45 

minut) 
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Návrh usnesení: Řídící výbor schvaluje program jednání v navrhované verzi. 

 

Hlasování o návrhu: pro: 12 proti: 0   zdržel se: 0 

 

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

 

 

 

2) Informace k projektu, aktivitám spolupráce, apod. 

Mgr. Odvody shrnula dosavadní aktivity projektu, které se v této třetí podobě MAPu omezují na 

analytické a plánovací procesy. Setkávají se pracovní skupiny, jedná Řídící výbor, RT svolává také 

koordinátory zapojených subjektů, proběhlo velké setkání zapojených aktérů (červen). V příštím roce 

by měla být vyhlášena výzva na tzv. MAP IV, která by měla umožnit implementaci do škol. Zároveň 

proběhla diskuse ke střednímu článku ve vzdělávání – Karlovarský kraj čeká na MŠMT s podepsáním 

tzv. Memoranda, aby mohl zahájit výběrová řízení na obsazení pozic. Podoba středního článku je 

předběžně známá, na finální podmínky čekáme. 

Proběhla debata k výzvě IROP MMR, která se odkládá o měsíc na 1. 11. 2022, její podmínky byly 

aktuálně upraveny spíše nevyhovujícím způsobem pro žadatele (zvýšení kofinancování ze strany 

žadatele, snížení CZV). 

Dále Mgr. Odvody přiblížila členům ŘV, co je čeká, resp. princip tvorby/aktualizace povinných aktivit 

projektu: aktualizace Strategického rámce, resp. jeho textové části (priority, cíle) a tvorba Akčního 

plánu projdou procesem intenzivní práce na setkáních pracovních skupin, které obdrží předem 

připravená analytická data vycházející z dokumentu MAP, dalších strategických dokumentů, evaluace 

MAP II, zpráv o pokroku škol, SWOT analýz, apod.. Budeme klást důraz na hledání skutečných příčin 

problémů a především pak jejich řešení, návrhy konkrétních aktivit se pak promítnou do Akčního plánu 

na roky 2023, 2024 a 2025. – bod sloučen s bodem 6) programu 

K aktivitám spolupráce bylo zmíněno: spolupráce s krajem při zavádění metody ABAKU do výuky 

v rámci podpory matematické gramotnosti – zapojeno bude 5 ZŠ z území našich ORP. S metodou 

pracujeme v MAPu od samého začátku, od mateřských po základní školy. Další téma na společných 

setkání s KAP/krajem je výuka cizích jazyků, její kvalita a diskuse o povinném druhém jazyku. 

 

 

3) projednání a schválení Strategického rámce verze 9,0 - tabulka 

investičních priorit 

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. 

Hlavní manažerka projektu seznámila přítomné s aktualizovanou částí. Byly zakonzervovány tabulky 

investičních priorit pro období do roku 2021 v dokumentu 8.0. Dále byly aktuální tabulky s investičními 

záměry zpracovány již ,,jen“ do přílohové části tak, aby dokument SR byl čitelný a přehlednější. Mgr. 
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Odvody opětovně zdůraznila povinnost zveřejnit své investiční záměry v dokumentu Strategického 

rámce jako jednu z podmínek čerpání dotací z MMR. 

Následovalo hlasování o předkládané podobě Strategického rámce. 

Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a schválil verzi 9.0 Strategického rámce MAP ORP Sokolov a 

ORP Kraslice III. 

Hlasování o návrhu: pro: 12 proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/2/2022/ŘV MAP SOKRA 
Řídící výbor projednal a schválil verzi 9.0 Strategického rámce MAP ORP Sokolov a 

ORP Kraslice III. 

 

 

 

4) schválení stávající vize projektu 

 
Hlavní manažerka projektu připomněla přítomným, jak byla vize tvořena, její poslední projednání 

proběhlo na společném setkání aktérů v červnu 2022. Na tomto setkání nebyly k stávající podobě vize 

připomínky, stejně tak přítomní členové ŘV neměli námitek či doplnění. Nyní je předložena ŘV ke 

schválení. 

Následovalo hlasování o předkládaném návrhu: 

Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a schválil stávající podobu vize projektu MAP SOKRA. 

Hlasování o návrhu: pro:  12 proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4/2/2022/ŘV MAP SOKRA 
Řídící výbor projednal a schválil stávající vizi projektu MAP SOKRA. 

 

 

 

5) závěr jednání (následuje evaluační focus group mimo oficiální jednání 

ŘV) 

 
Hlavní manažerka projektu poděkovala přítomným za účast, zrekapitulovala, co nás v následujících 

měsících čeká a připomněla termín dalšího jednání, které proběhne v měsíci březnu. 
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Přílohy: 

1. Strategický rámec MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III., verze 9.0 

 

 

Dne 30. 9. 2022                           

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu 

 

 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Ivana Pečenková 

 

 

 

Předseda Řídícího výboru: Alexandr Terek  
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