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Zápis ze společného setkání Koordinátorů/zástupců škol v rámci  

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. 

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

 

Datum konání:    30. 09. 2021 

Místo:     zasedací místnost MěÚ Kralovice, Manětínská 493, Kralovice  

Jednání:   od 14.00 hod do 15.00 hod 

Přítomni:    viz Prezenční listina 

Zkratka pracovní pozice: KZŠ, jednání č.7/projekt 

 

Program jednání:  
 
1. Zahájení jednání, úvodní slovo  

Ing. Miroslav Trnka, předseda Řídícího výboru MAP II., pronesl úvodní slovo a poděkoval 
zástupcům/koordinátorům škol projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. za jejich účast na 
jednání.  

2. Strategický rámec MAP – investiční priority pro nové operační období 2021-2027 
Mgr. Klabačková představila nové operační období 2021-2027 s dotační příležitostí pro školy a školská zařízení 
v kategorii investic. Jedná se o projekty s vazbou na IROP, k tomu je nutná revize Strategického rámce ze strany 
škol. Druhou dotační možností je zaměření na PRV, kde se bude jednat o drobné projekty do 2 mil. Kč v gesci 
MAS Světovina. Třetí dotační možností ITI PMO – týká se jen omezeného území (Dolní Bělá, Kaznějov, Dobříč, 
Nečtiny). Předpoklad vyhlášení výzev je 1.-2. kvartál 2022. 

Aktivity, které jsou způsobilé k realizaci k IROP jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto zápisu. Aktivity způsobilé z PRV 
jsou uvedeny na odkazu ZDE. 

Aktualizace strategického rámce bude schválena v měsíci 12/2021 na jednání ŘV MAP a pak až v měsíci 6/2022. 
Je tedy nutné investice dopředu plánovat již nyní, doplnění v jiných termínech není povoleno! Podmínkou zařazení 
projektu do SR MAP je souhlas zřizovatele, nově zahrnuta podmínka zajištění zdrojů předfinancování – jakákoliv 
změna záměru bude podléhat opětovnému schválení zřizovatele (i v případě formální úpravy) – vzor nové podoby 
souhlasu je uveden v příloze č. 6 tohoto zápisu. 

Procesní postup evidence projektů v SR MAP – návrh znění projektu odesílá škola na členy RT MAP (Klabačková, 
Kuklíková) – společná revize, kontrola vyplnění povinných údajů, soulad na aktivity IROP, PRV – RT MAP 
následně vrací zpět projekt zapracovaný do „Souhlasu zřizovatele“ (zpravidla do 2 prac. dní), následně škola zajistí 
schválení Souhlasu zřizovatelem. Podepsané znění Souhlasu posléze škola odevzdá na ORP – k rukám Ing. 
Trnka, Bc. Skalická. Návrhy projektů zaslat nejpozději do 30.11.2021, Souhlas zřizovatele poté předat do 
22.12.2021. 

3. Časová osa 2. aktualizace celkové územní strategie MAP a Strategický plán rozvoje školy (SPRŠ), 
Záznam potřeb škol 
Mgr. Klabačková uvedla, že aktuálně platná verze regionální strategie MAP pro oblast školství ve vazbě na dotační 
podporu z EU či SR ČR reflektuje data za rok 2019 (potřeby území pro finanční podporu). Připravovaná aktualizace 
na verzi 3.0 bude reflektovat nově období let 2020, 2021 (návaznost na operační období finanční podpory 2021-
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2027). Analytickou část strategie MAP připravuje RT MAP, v čele s Ing. Mašindou – analytikem MAP. Strategická 
část bude aktualizována ve spolupráci se školami: 

 definice potřeb jednotlivých škol – SPRŠ (strategický plán rozvoje školy) nebo KRŠ (koncepce 
rozvoje školy) + Záznam potřeb škol. Podmínkou je zpracovat minimálně Záznam potřeb škol do 
14.10.2021. Záznam potřeb škol je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 

 dotazník MRPV (dle Metodiky rovných příležitostí MŠMT) - hodnocení školních let 2018/2019; 
2019/2020 a 2020/2021. Odkazy pro vyplnění do 30.11.2021: 

 Dotazník MRPV pro MŠ ZDE 

 Dotazník MRPV pro ZŠ, ZUŠ ZDE 

 Dotazník finančního hospodaření škol – údaje jsou zjišťovány za období kalendářních let: 2020 
a 2021. Odkaz pro vyplnění: ZDE do 30.11.2021 

 Dotazník pro zřizovatele škol – stav technické infrastruktury škol, priority do roku 2027 – školám 
pouze na vědomí – vyplňuje zřizovatel – rozesílá a informuje zřizovatele RT MAP (proběhne 
v týdnu 11-15.10.2021).  

 Dotazník technická infrastruktura MŠ ZDE 

 Dotazník technická infrastruktura ZŠ, vč. ZUŠ ZDE 

 Dotazník technická infrastruktura pro obce nezřizující školu ZDE 

5. Vzdělávací aktivity pro školní rok 2021/2022 
Přehled všech plánovaných aktivit na období 9-12/2021 je uveden v příloze č. 2, jako součást prezentace, slide 
12 až 13, zde je uveden i detailní popis jednotlivých akcí.  
Přihlášky probíhají prostřednictvím Google formulářů, odkaz na přihlášky je uveden vždy u dané akce.  
U vzdělávacích aktivit, kde je uveden stav „plnění aktivity-přihlášky uzavřeny“ či zde není uveden odkaz na 
přihlášku, se již není možné na aktivitu dodatečně přihlásit. 
 
Případné dotazy směrujte prosím na email vzdelavani.mapplzensko@gmail.com.  
 
 

Úkoly a přehled důležitých termínů:  

 
14.10.2021 odevzdání Záznamových listů potřeb škol, popř. SPRŠ nebo KRŠ na mail 

vzdelavani.mapplzensko@gmail.com. 
 
30.11.2021 online dotazník MRPV, dotazník finančního hospodaření škol 
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Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Prezentace ze 7. setkání zástupců škol_KZŠ_30.9.2021 

3) Prezentace k ukončování projektů Šablony II. 

4) Popis aktivit IROP 

5) Záznam potřeb škol 

6) Souhlas zřizovatele pro investiční priority IROP 2021-2027 

7) Leták/pozvánka – online beseda pro rodiče žáků ZŠ „Víceleté gymnázium, nebo druhý stupeň?“, EDUIN, 
Mgr. Hřebecký 

 
 

 

Zapsala:   Ing. Kateřina Kuklíková 

Schválila:   Mgr. Lenka Klabačková 

Místo, datum:   Kralovice, 30.09.2021   


