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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. 

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

 

Pořadové číslo jednání: PSV_FIN 08/2020 

Datum konání: 01. 12. 2020 

Místo: malá zasedací místnost Městského úřadu Kralovice, Manětínská 493, Kralovice 

Jednání zahájeno: 13:00  

Jednání ukončeno: 15:00 

Přítomni: viz Prezenční listina 

 
Program/body jednání: 
 

1. Zahájení jednání 

- Ing. Kubíková, vedoucí pracovní skupiny pro financování, přivítala členy a zástupce RT na jednání 

a představila projednávané body. Zdůraznila nutnost mít po celou dobu jednání nasazené ochranné 

pomůcky dýchacích cest a udržovat rozestupy. 

2. Projednání a schválení dokumentu: Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 12 

měsíců realizace projektu MAP, verze 1 (evaluační období: 1. 9. 2019- 31. 8. 2020) 

- Ing. Kuklíková představila přítomným výše uvedený dokument, jehož hlavním smyslem je 

zhodnocení řízení projektu, stupně realizace projektových aktivit a dosahování cílů, včetně navržení 

případných opatření ke zlepšení. 

- Pracovní skupina pro financování souhlasí s takto zpracovaným dokumentem „Průběžná 

sebehodnotící zpráva příjemců MAP, verze 1“, schvaluje navrhované znění dokumentu a doporučuje 

jeho předložení ke schválení na 5. jednání ŘV MAP per rollam způsobem. 

3. Projednání a schválení dokumentu: Evaluační zpráva o činnosti PRACOVNÍCH SKUPIN a platforem 

projektu MAP, verze 1 (evaluační období: 1. 9. 2018- 31. 8. 2020) 

- Ing. Kuklíková představila přítomným výše uvedený dokument, jehož cílem je vyhodnocení 

fungování činnosti pracovních skupin z pohledu jejich přínosu pro místní akční plánování v oblasti 

školství v našem ORP za období 01. 09. 2018 – 31. 08. 2020 a nastavení případných opatření pro 

zefektivnění jejich činnosti, přínosů pro samotné členy PS. 

- Pracovní skupina pro financování souhlasí s takto zpracovaným dokumentem „Evaluační zpráva 

o činnosti pracovních skupin a platforem projektu MAP, verze 1“, schvaluje navrhované znění 

dokumentu a doporučuje jeho předložení ke schválení na 5. jednání ŘV MAP per rollam způsobem. 

4. Projednání a schválení dokumentu: Vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území MAP SO 

ORP Kralovice na období 01/2019–06/2020, verze 1.0, XII. 2020 (RAP I.). 
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- Ing. Kuklíková představila přítomným výše uvedený dokument, jehož součástí bylo vyhodnocení 

Aktivit spolupráce, které jsou součástí RAP I. 

- Pracovní skupina rozhodla, že aktivity spolupráce v RAP I. uvedeny pod poř. č. 16, 17, 18, 19 byly 

ještě zařazeny do RAP II. (1.7.2020-30.6.2021), ale pro další období RAP III. PS doporučí aktivity 

k vyřazení z důvodu nezájmu ze stran škol o tyto aktivity. 

- Pracovní skupina pro financování souhlasí s takto zpracovaným dokumentem „Vyhodnocení 

Ročního akčního plánu pro území MAP Kralovice na období 01/2019-06/2020, verze 1, XII.2020“, 

schvaluje navrhované znění dokumentu a doporučuje jeho předložení ke schválení na 5. jednání ŘV 

MAP per rollam způsobem. 

5. Projednání a schválení dokumentu: Organizační struktura, verze 4 a Identifikace dotčené veřejnosti, 

verze 3 

- Ing. Kuklíková představila přítomným výše uvedené dokumenty, ve kterých se odráží změny na 

pozici odborný expert-analytik MAP (Ing. Mašinda) a změna v ŘV z důvodu změny statutárního 

zástupce ZŠ a MŠ Kožlany 

- Pracovní skupina pro financování souhlasí s takto zpracovanými dokumenty, schvaluje navrhované 

znění dokumentů a doporučuje jejich předložení ke schválení na 5. jednání ŘV MAP per rollam 

způsobem. 

6. Schválení města Kralovice jako nositele projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Kralovice III.“  

- Ing. Kuklíková představila přítomným dotační výzvu k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV č. 02_20_082 s názvem „Akční 

plánování v území“ se specifickým cílem zajistit podporu financování regionálního školství 

prostřednictvím nástroje „Místní akční plán, zkráceně „MAP“, v době překlenutí programovacího 

období ESI, tj. v době pro MAP od 2022 do 2023. 

- V území SO ORP Kralovice je MAP realizován po maximální možnou dobu stávajícího 

programovacího období ESI, tj. v letech 2016-2022, konkrétně skrze projekty MAP I. a MAP II. Je 

tedy žádoucí zabezpečit financování i po dobu zmíněného překlenovacího časového období ve 

formě projektu MAP III. (úplný název projektu MAP III. je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Kralovice III.“). 

- Pracovní skupina pro financování souhlasí s potvrzením Města Kralovice ve stávající roli „nositele 

MAP“ za území SO ORP Kralovice a zpracováním projektového záměru neinvestičního charakteru 

s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“ a jeho podáním ve formě žádosti 

o podporu do výzvy č. 02_20_082 s názvem „Akční plánování v území“. 

 
Přílohy:   

1. Prezenční listina 

2. Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 12 měsíců realizace projektu MAP, verze 1 

3. Evaluační zpráva o činnosti PRACOVNÍCH SKUPIN a platforem projektu MAP, verze 1 
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4. Vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území MAP SO ORP Kralovice na období 01/2019–

06/2020, verze 1.0, XII. 2020 

 

Zapsala: Kateřina Kuklíková, koordinátor I – strategický manažer 

Schválila: Ing. Kubíková, vedoucí PS FIN 

 

Místo, datum: V Kralovicích dne 1. prosince 2020 


