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Zápis z 1. jednání vedoucích pracovních skupin  

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446 

 

Datum konání:    24. 10. 2018 

Místo:  kancelář vedoucího odboru školství a obecního živnostenského úřadu, MěÚ 

Kralovice 

Jednání:   od 14.00 hod do 15.15 hod 

Přítomni:    viz Prezenční listina 

 

 

KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP 

1. Rekapitulace nominovaných členů Pracovních skupin MAP II. 

- informování zřizovatelů škol, školských zařízení, bývalých členů ŘV MAP I v ORP Kralovice o výzvě 

k zapojení se do pracovních orgánů MAP II SO ORP Kralovice – Řídicího výboru a pracovních skupin – 

direct e-mail odeslán 22. 10. 2018 

- informování organizací neformálního a zájmového vzdělávání v ORP Kralovice o výzvě k zapojení se do 

pracovních orgánů MAP II SO ORP Kralovice – Řídicího výboru a pracovních skupin – direct e-mail 

odeslán 24. 10. 2018 

- představení aktuálního zájmu oslovených zástupců/představitelů výše uvedených subjektů o členství 

v ŘV a PS MAP II 

- uzávěrka návrhů na nominace - 6. 11. 2018, poté obdrží realizační tým projektu přehledovou tabulku 

s obsazením ŘV a PS – zašle Štruncová na všechny členy RT 

- do 9. 11. 2018 - vedoucí PS zašlou kompletní nominace své PS – e-mail na všechny členy RT¨ 

- do 9. 11. 2018 - RT zkompletuje nominace na členy ŘV, finalizuje textové znění Memoranda 

o spolupráci/partnerství MAP II., odpovědnost Trnka, Klabačková 

- do 13. 11. 2018 – dokončení kompletní dokumentace pro první jednání ŘV MAP II.: odpovídá 

Klabačková, Štruncová, Kuklíková 

 

1) kompletace Organizační struktury – aktualizovaná organizační struktura, včetně popisu rozdělení 

rolí, povinností a odpovědností; 

2) Komunikační strategie MAP II. 

3) Statut ŘV MAP II., Jednací řád MAP II. 

4) Memorandum o partnerství MAP II. 

 

-  14. 11. 2018 – revize dokumentace pro ŘV MAP provede: Trnka, Skalická, Baborová – připomínky  

e-mailem na RT: Klabačková 
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- 15. 11. 2018 - Pozvánka + podkladové materiály pro úvodní jednání ŘV MAP II. (ad 1 až ad 4) – 

odesílá Štruncová. 

2. Pracovní orgány MAP – PS, ŘV 

- vymezení role pracovních skupin v projektu MAP II v souladu s Postupy MAP 

- role a postavení pozice vedoucího a člena pracovní skupiny MAP II. 

- rámcový přehled povinných výstupů PS, identifikace místních leaderů 

- uzavření DPP s vedoucími PS od ledna 2018 

 

3. PS pro rovné příležitosti – úvodní workshop v souladu s Metodikou rovných příležitostí OP 3 OP 

VVV 

- Úvodní tematický workshop proběhne dne 8. 11. 2018 od 14:00 hod do 16:00 hod v Kralovicích v budově 

Městského úřadu, Manětínská 492  

- workshop povedou zástupci PPP Plzeň-sever a OSPOD Kralovice 

- organizačně zajistí – Mgr. Baborová (prezenční listina, fotodokumentace, dokumentace ze vzdělávací akce 

– tj. ppt, informační materiály aj. – vazba na dokladovost akce) 

 - vzorové dokumenty prezenční list – do 6. 11. poskytne Štruncová  

 

4. Ustavení PS MAP II. 

 - 12. 11. 2018 – ustavení kompletních PS MAP II. – prezenční listina, Zápis o ustavení – odpovídá RT: 

Klabačková, Štruncová, Kuklíková 

 

KA04 IMPLEMENTACE MAP 

1. Aktivity implementace 

- návrhy nosného tématu a místa konání výjezdního zasedání ředitelů ORP Kralovice  

- návrhy zaměření vzdělávacích aktivit pro pedagogy – sociálně-právní ochrana dítěte, záškoláctví, absence 

dětí u zápisu, správní řízení; 

 

 - organizační nastavení aktivity 2.6 Odborné workshopy pro pedagogy MŠ – Metodika logopedické 

prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ (vazba na PS předškolní vzdělávání) – časový plán 

realizace školní rok 2019/2020, návrhy časové dotace školicího dne – lektorské zajištění aj. – do 31. 12. 

zajistí Laláková, Klabačková 

 

16. 5. - 17. 5. 2019  výjezdní zasedání ředitelů – k řešení nosné téma a místo konání: 

Konstantinovy Lázně, Chodovar, Letkov, Sport Zruč, Býkov – bude proveden 

průzkum trhu – odpovídá Ing. Kuklíková – do 31. 12.2018, tak aby bylo 

možné na úvodním jednání 9. 1. 2019 sdělit konkrétní místo konání. 
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Úkoly a přehled důležitých termínů: 

6. 11. 2018, 15:00  ukončení možnosti vyjádření zájmu o členství v ŘV a PS  

6. 11. 2018 zaslání aktuálního přehledu personálního obsazení pracovních orgánů MAP 

členům RT – odpovědnost: Štruncová 

8. 11. 2018 úvodní workshop – OSPOD, PPP  

14:00 hod – 16:00 hod, MěÚ Kralovice, Manětínská 492 – odpovědnost: 

Baborová, Trnka 

 

do 9. 11. 2018 doplnění složení pracovních skupin – odpovědnost: vedoucí pracovních 

skupin; 

12. 11. 2018   ustavení PS – odpovídá RT 

 

do 13. 11. 2018 kompletace dokumentace pro jednání ŘV MAP: Memorandum o spolupráci, 

Statut ŘV, Jednací řád, Komunikační strategie, Organizační struktura – 

odpovědnost RT 

14. 11. 2018 revize dokumentace pro jednání ŘV MAP: Trnka, Skalická, Baborová 

 

15. 11. 2018 odeslání podkladů členům ŘV MAP II. – připomínky do 19. 11. 2018 

 

21. 11. 2018, od 14:00 hod  1. jednání Řídicího výboru MAP II. (MěÚ Kralovice), ZS Manětínská, povinná 

účast vedoucích PS. 

 

do 21. 11. 2018 základní diseminace projektu: Tisková zpráva, úvodní report na web města, 

dokončení úprav samostatného webu projektu, FBC profil = RT MAP ve 

spolupráci s ORP. 

    

 

 

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina 

  

Zapsala:    Mgr. Radka Štruncová 

Schválila:   Mgr. Lenka Klabačková  

Místo, datum:   Kralovice, 24. 10. 2018   


