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Zápis z 14. 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:    25. 11. 2021 

Místo:  zasedací místnost, Městský úřad Kralovice, Manětínská 493, Kralovice 

Jednání:   od 13:00 hod do 14:30 hod 

Přítomni:    viz Prezenční listina 

 

KA01 ŘÍZENÍ PROJEKTU, KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP 

1) Projednání dokumentu „Vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území MAP SO ORP 
Kralovice na období 07/2020–06/2021, verze 1.0, XII. 2021“ 

 

Mgr. Lenka Klabačková představila dokument „Vyhodnocení ročního akčního plánu MAP II.“, verze 1.0, 
XII. 2021, který znázorňuje vyhodnocení jednotlivých aktivit spolupráce zanesených v RAP na období 
07/2020-06/2021 (RAP II.).  

RAP II. představuje soubor činností, které byly uskutečněny v časovém horizontu od 1.7.2020 do 
30.6.2021 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP 
Kralovice. Předmětem vyhodnocení RAP II. byly všechny zahrnuté aktivity (detailní plnění obsahuje 
příloha č.1-3 vyhodnocení RAP II.). Z celkového počtu 224 individuálních aktivit škol a školských 
zařízení (projekty Šablon OP VVV II., III.) se podařilo k 30.9.2021 zrealizovat 125 aktivit. Z celkového 
počtu 14 aktivit spolupráce se podařilo zrealizovat 10 aktivit. Z 6 aktivit infrastruktury (plnění investičních 
projektů škol) se podařilo zrealizovat a dokončit 5 aktivit. RAP II. byl souhrnně za všechny 3 aktivity 
naplněn na 60 %.  
 
Plnění dílčích aktivit: 

Popis položky % plnění závazku  

AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení  

(aktivity Šablony II. OP VVV) 
56 % 

AKTIVITY spolupráce  

(aktivity Implementace projektu MAP II. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609) 

60,6 % 

AKTIVITY Infrastruktury 

(aktivity SR MAP – řada č.01 – investice IROP) 
63 % 

Průměr 

(ad 1. + ad 2. + ad 3) /3 v % 
59,9 % 

 
Připomínkovací proces všech členů platformy MAP (PS, KZŠ, ŘV, ředitelé a zřizovatelé škol, ostatní 
odborná a široká veřejnost,) bude probíhat v termínu od 15.12. do 30.12.2021. Dokument bude 
zveřejněn na webu MAP: MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz) 
a připomínky budou moci členové platformy zasílat prostřednictvím Google dotazníku (standardizovaný 
postup, na který jsou aktéři zvyklí). Zahájení řízení provede RT MAP iniciačním emailem na kontaktní 
emaily všech členů platformy MAP. 

http://www.kralovice.mapplzensko.cz/aktuality-dokumenty-k-pripominkovani.php
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2) Projednání aktualizace Strategického rámce MAP pro území SO ORP Kralovice, verze 11, 
průběžná informace o sběru investičních potřeb ze strany škol v návaznosti na nové operační 
období IROP 2021-2027 (SR, v11) 

Mgr. Klabačková představila aktuální stav sběru investičních potřeb a návrh aktualizace SR, v11.  

SR MAP obsahuje priority, cíle a indikátory tvorby MAP a slouží jako referenční rámec ročním 
akčním plánům a aktivitám a jeho úkolem je zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní 
problémové oblasti. Textová část bude aktualizována v rámci aktualizace celkové strategie Územní 
strategie MAP II., v3.0 v roce 2022.  

Na jaře 2021 byly všechny zapojené subjekty do platformy MAP informovány o nových tabulkách pro 
evidenci investičních projektů v návaznosti na nové operační období IROP 2021-2027. Problematika 
byla dále detailně projednána se zástupci škol na 7. jednání KZŠ dne 30.9.2021. 

Připravovaná verze 11 SR MAP bude nově obsahovat:  

a) Aktualizovanou „Dohodu o investičních prioritách MAP“ („staré tabulky“ = kap. 7.2 a příloha 
č. 1 SR MAP = projekty bez vazby na intervence IROP 2021+). Tabulka byla aktualizována na 
základě získaných informací od jednotlivých subjektů, sběr dat byl ukončen k 30.11.2021. Z tabulky 
byly dále vyjmuty projekty, u kterých existuje možnost získání finančních prostředků z IROP 2021+ 
a byly přesunuty do nové tabulky ad b) – v původní „staré tabulce“ budou tyto projekty zachovány již 
jen pro evidenci, a to pod původními čísly záměrů, bez další aktualizace (došlo k tzv. 
zakonzervování).  

b) „Nové tabulky“ = tabulky „Strategický rámec MAP-seznam investičních priorit MŠ, ZŠ 
a zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení (2021-2027) = seznam projektů 
na základě sběru dat od subjektů do 30.11.2021, které budou směrovány do výzev IROP 
2021+. V SR MAP součást kap. 7.3.  
Pro tyto projekty je nezbytný souhlas zřizovatele s plánovaným investičním záměrem a jeho 
předfinancováním. Školy a školská zařízení mají povinnost zajistit do termínu 30.12.2021 tento 
souhlas a zaslat ve skenu na klabackova@lct.cz nebo kuklikovakaterina@seznam.cz, v originále 
předat do kanceláře Odboru školství Městského úřadu Kralovice (Ing. Trnka, Bc. Skalická). Jestliže 
souhlas nebude do tohoto data předložen, bude projekt vyřazen z předmětného seznamu 
„nové tabulky“. 

!!! Aktualizace Dohody o investičních prioritách v SR MAP (tabulky projektů investic ad a) a zejména ad 
b) bude schválena na jednání ŘV MAP dne 12.1.2022. Další úprava a zásah do těchto tabulek bude 
možný nejdříve k 12.7.2022, je tedy nutné investice dopředu plánovat již nyní, doplnění v jiných 
termínech není povoleno!!! 

Připomínkovací proces všech členů platformy MAP (PS, KZŠ, ŘV, ředitelé a zřizovatelé škol, ostatní 
odborná a široká veřejnost) bude probíhat v termínu od 15.12. do 30.12.2021. Dokument bude 
zveřejněn na webu MAP: MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)  
a připomínky budou moci členové platformy zasílat prostřednictvím Google dotazníku. Zahájení řízení 
provede RT MAP iniciačním emailem na kontaktní emaily všech členů platformy MAP. 

 

3) Projednání dokumentu SWOT-3 analýza vzdělávání pro aktualizaci území strategie MAP, verze 2.0 
na období do roku 2023 

Byl projednán návrh SWOT-3 analýzy, verze 2.0 a zaslané připomínky za jednotlivé PS. Aktualizace 
byly provedeny téměř ve všech oblastech. Změny slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb byly 
největší měrou ovlivněny COVIDovou situací. RT ve spolupráci s Odborným analytikem (Ing. Mašindou) 
zpracuje finální verzi dokumentu, která bude následně postoupena v termínu 15.12. – 30.12.2021 
k připomínkovacímu řízení všem aktérům platformy PS, KZŠ, ŘV, ředitelé a zřizovatelé škol, ostatní 
odborná a široká veřejnost) prostřednictvím vyvěšení na webu MAP: MAP Kralovice | Místní Akční Plán 
v ORP Kralovice (mapplzensko.cz) a následně bude zapracována do analytické části Územní strategie 
MAP II.,v3.0 – odpovídá RT MAP, zejména Ing. Mašinda. 

 

 

mailto:klabackova@lct.cz
mailto:kuklikovakaterina@seznam.cz
http://www.kralovice.mapplzensko.cz/aktuality-dokumenty-k-pripominkovani.php
http://www.kralovice.mapplzensko.cz/aktuality-dokumenty-k-pripominkovani.php
http://www.kralovice.mapplzensko.cz/aktuality-dokumenty-k-pripominkovani.php
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4) Projednání dokumentu Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 1. 9. 2019 - 31. 
8. 2021 realizace projektu MAP, verze 1 

Mgr. Klabačková představila dokument „Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 
1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 realizace projektu MAP, verze 1“ zpracovaný RT MAP dle závazné Metodiky 
pro vnitřní evaluaci projektů MAP (ŘO MŠMT), která udává formu i četnost tvorby sebehodnotících 
zpráv (četnost vždy po 12 měsících realizace projektu). Hlavním smyslem průběžné evaluační zprávy je 
zhodnocení řízení projektu, stupně realizace projektových aktivit a dosahování cílů, včetně navržení 
případných opatření ke zlepšení. Průběžná sebehodnotící zpráva poskytuje zpětnou vazbu pro RT 
MAP, zhodnocení zvolených postupů a zároveň vytváří podklad pro následné kroky v rámci efektivní 
realizace dalších projektových cílů, jedná se o 3.evaluační zprávu za dobu realizace projektu MAP II. 

Připomínkovací proces všech členů platformy MAP (PS, KZŠ, ŘV, ředitelé a zřizovatelé škol, ostatní 
odborná a široká veřejnost) bude probíhat v termínu od 15.12. do 30.12.2021. Dokument bude 
zveřejněn na webu MAP: MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)  
a připomínky budou moci členové platformy zasílat prostřednictvím Google dotazníku. Zahájení řízení 
provede RT MAP iniciačním emailem na kontaktní emaily všech členů platformy MAP. 

 
Strategické výstupy uvedené pod bodem ad 1), 2), 3) a 4) vznikly ve spolupráci všech hlavních 
pracovních orgánů MAP, tj. Realizačního týmu MAP, Pracovních skupin MAP a Řídícího výboru MAP, 
procesním postupem řízené diskuze a elektronické formy připomínkovacího řízení. 
 

5) Reporting o stavu implementačních aktivit KA04 MAP  

Aktuální probíhající a plánované aktivity do 6/2022: 

VA55_Termovize do škol 

Pilotáž pilotního programu pro ZŠ 

25.1.2021 – 18.4.2021 (5 ZŠ – ZŠ Manětín, ZŠ 

v Žihli, ZŠ Kralovice, ZŠ Plasy, ZŠ Kaznějov) 

VA62_Beseda pro rodiče na téma „Školní zralost“, 
PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph.D. 

20.1.2022, MŠ Plasy 

VA57_Projektové dny AJ pro žáky ZŠ dokončení aktivity na ZŠ v Žihli 

Seminář „ZP – legislativní změny pro rok 2022“, 

Mgr. Zeman 
1-2/2022, v přípravě 

Výjezdní zasedání pro vedoucí pracovníky škol 

a školských zařízení 
Březen 2022 

Setkání se zřizovateli škol v území ORP 1.Q 2022, termín bude upřesněn 

Výchovně vzdělávací koncert ZUŠ Plasy 5/2022 

 

6) Reporting o průběžném zpracování dokumentu „Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území 
MAP SO ORP Kralovice verze 2.0, potřeby škol do roku 2023 

Dokument sumarizuje potřeby jednotlivých škol zapojených do realizace projektu MAP II. na území SO ORP 
Kralovice, je výsledkem plnění pod/aktivity 2.7 Podpora škol v plánování a připravovaná verze 2 bude za 
časové období do roku 2023 – návaznost na MAP III. 

Procesní postup sběru dat, informací pro stanovení potřeb rozvoje škol byl uskutečněn následovně: 

1. Dotazník Šablony II., III. OP VVV, zdroj UIV = agregovaná sestava z MŠMT bude k dispozici 
koncem 12/2021, průběžný přehled mají PS již k dispozici. 

2. SPRŠ (strategický plán rozvoje školy) nebo KRŠ (koncepce rozvoje školy) + Záznam potřeb 
škol  

http://www.kralovice.mapplzensko.cz/aktuality-dokumenty-k-pripominkovani.php
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Strategický plán rozvoje školy zpracovalo celkem 8 škol a školských zařízení v rámci území ORP 
Kralovice, 2 školy zpracovaly Koncepci rozvoje školy a 13 škol zpracovalo Záznamové listy potřeb 
škol. Velice děkujeme všem koordinátorům a pedagogům za jejich práci a čas, který věnovali 
zpracování strategických dokumentů. Souhrn pro pracovní činnost RT MAP, VPS – sestava v př. 
č. 2 (pouze k interním potřebám!). 

 

3.  Vyplnění online verze EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU MRPV školami a zřizovateli škol.  

Evaluační šetření bylo dáno: 

a) Evaluační dotazník "Problematika ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ve vzdělávání pro MŠ, ZŠ, ZUŠ za 
období školních let 2018/2019, 2019/2020,2020/2021, vyplňovaly školy zapojené do MAP. 

Dotazník vyplnilo k 30.11.2021 pouze 12 škol z 23 zapojených škol do MAP (splněno na 52 %).  

b) Dotazník finančního hospodaření škol-sledovaný rok 2020, 2021 - vyplňovaly školy zapojené do 
MAP 

Dotazník vyplnilo k 30.11.2021 pouze 6 škol z 23 zapojených škol do MAP (splněno na 26 %).  

Přehledy vyplněné k 30.11.2021 tvoří přílohu č. 3 (pouze k interním potřebám!). 

Úkol: Školy budou opětovně vyzvány k doplnění dat k bodům ad a), ad b) v týdnu od 15.12.2021 RT 
MAP individuálně.  

c) Dotazník pro zřizovatele škol a nezřizující obce v ORP Kralovice, téma: zhodnocení technického 
stavu ZŠ/ZUŠ a zajištění dopravy žáků do ZŠ. 

Dotazník pro obce, které nejsou zřizovatelem MŠ nebo ZŠ vyplnilo 16 obcí, dotazník pro 
zřizovatele MŠ vyplnilo 11 zřizovatelů a dotazník pro zřizovatele ZŠ vyplnilo 8 zřizovatelů. 

 

Výstupní sestavy ze sběru dat byly převzaty k zapracování do analytické části Územní strategie MAP II., 
verze 3.0, Ing. Mašindovi. 

 

7) Reporting činnosti, průběžné výstupy jednotlivých Pracovních skupin 

Do konce roku 2021 je nutné, aby každá pracovní skupina uskutečnila ještě jedno setkání, tak aby byla 
splněna povinnost 4 setkání ročně.  

8) Reporting o stavu finančního plnění projektu MAP k 20.11.2021 

K 20.11.2021 bylo vyčerpáno z rozpočtu projektu 5 mil. Kč v přímých nákladech (na mzdy a odměny 
realizačního týmu a odborných pracovníků) a 2,7 mil. Kč z paušálních nákladů. To představuje plnění ve výši 
77 %. Pro zajištění optimalizace čerpání rozpočtu projektu ve vazbě na zvýšené plnění činnosti ze strany 
některých odborných pozic pracovního týmu MAP, které jsou dány aktuální tvorbou strategických výstupů 
projektu, dílčím připomínkováním dokumentů, projednáním se zájmovými a profesními skupinami apod., 
navrhuje RT MAP následující změny rozpočtu projektu – navýšení mzdových nákladů v návaznosti na 
zvýšení počtu odpracovaných hodin/měsíc: 

- Pozice vedoucí pracovních skupin – s platností od 1.2.2022 do 31.8.2022 navýšení o 10 hodin 
měsíčně, tj. změna úvazku na 30 hodin/měsíčně/osoba – měsíční odměna VPS bude činit po 
uvedou dobu trvání změny 7.500 Kč hrubého měsíčně (tj. navýšení o 2500 Kč/měsíčně/ na osobu). 

- Pozice koordinátor zástupce ZUŠ – s platností od 1.3.2022 do 30.6.2022 navýšení na 33 hodin 
měsíčně, tj. měsíční odměna bude 7.920 Kč/ZUŠ (v území celkem 2 školy). Důvodem je omezený 
okruh individuálních aktivit spolupráce, na které mohou ZUŠ čerpat finanční podporu (limit Šablon 
III.), z tohoto důvodu byla zvolena intenzivnější podpora skrze odměňování osob KZŠ a 
prostřednictvím realizace Implementačních aktivit MAP. 

- Zařazení nového člena odborného týmu – lektor/odborník z praxe na oblast evaluace vzdělávání, 
externí evaluace aktivit implementace MAP, autoevaluace školy – Mgr. Martin Kohout – úvazek 22 
hodin měsíčně, 280 Kč/hodinu s platností od 1.2.2022 do 30.6.2022 
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V průběhu ledna 2022 budou finanční manažerkou Ing. Kuklíkovou připraveny související dodatky 
k dohodám o provedení práce, včetně přípravy nové DPP pro Mgr. Kohouta. 

9) Termíny konání plánovaných jednání pracovních orgánů: ŘV MAP, KZŠ, PS a platformy MAP: 

- Jednání KZŠ, ředitelé škol a ostatní aktéři platformy dle potřeby, vč. PS - 17.12.2021 11:00-
12:00 hodin, online MS Teams, link bude rozeslán RT MAP– shrnutí praktických informací 
k dokumentům připomínkovacího řízení – zejména SR MAP s ohledem na plánované výzvy IROP 
v 1. pololetí 2022. Účast dobrovolná. 

- Možnost konzultace investičních záměrů pro zřizovatele škol a školských zařízení, které budou 
schváleny v SR MAP pro přípravu výzev IROP 2021+ „nová tabulka“ - 17.12.2021 09:00-10:00 
hodin, online MS Teams, link bude rozeslán RT MAP přímo na zřizovatele. Účast dobrovolná. 

- Jednání ŘV MAP - 12.1.2022 od 14:00 hodin, informace bude rozeslána v dostatečném předstihu.  
Forma setkání (prezenční/online) bude zvolena v závislosti na epidemiologické situaci. 

10) Informace o navazujícím projektu MAP III.  

Projekt MAP III. byl městem Kralovice v 11/2021 zpracován a podán do Výzvy č. 082 Akční plánování OP 
VVV, v současnosti je v procesu hodnocení. MAP III. bude navazovat na ukončení MAP II., tj. jeho trvání 
bude od 1.9.2022 do 30.11.2023. V projektu je počítáno s kontinuálním pokračováním činnosti pracovních 
skupin a s tím spojeným finančním ohodnocením, které je plánováno v rozsahu 12 hodin/měsíc x 260 Kč 
jednotková sazba.  

Celková alokace pro MAP III. činí 1.847.500 Kč, Do projektu bude zapojeno celkem 29 škol a školských 
zařízení z území ORP Kralovice (dle IZO, účast odmítla pouze MŠ Rybnice), do projektu MAP III. je tedy 
zapojeno o 1 školu méně oproti aktuálnímu projektu MAP II. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Sestava – přehled SPRŠ (interní) 

3) Přehledy – sestavy – dotazníkové šetření MPRPV k 30.11.2021 (školy, obce, zřizovatelé) 

 
(Strategické výstupy bodu ad 1) ad 2) a ad 3) nejsou zahrnuty do příloh, byly zaslány VPS ve formě 
podkladů k jednání).  
 
Zapsala:   Ing. Kateřina Kuklíková, Mgr. Lenka Klabačková 

Schválil:   Ing. Miroslav Trnka 

Místo, datum:   Kralovice, 25. 11. 2021   


