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Zápis z 15. 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:    16. 02. 2022 

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

Jednání:   od 15:00 hod do 16:00 hod 

Přítomni:    viz Prezenční listina 

 

KA01 ŘÍZENÍ PROJEKTU, KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP 

1) Časová osa – zpracování strategických výstupů MAP II. v závěrečném období realizace projektu 

Mgr. Klabačková zrekapitulovala termíny plnění pro zpracování všech strategických výstupů MAP II., které 
musí být v souladu s pravidly dokončeny a odpovědnost za zpracování těchto dokumentů. Detailně uvedeno 
v příloze č. 3 tohoto zápisu. 

Evaluační hodnocení činnosti PS a platforem MAP II., etapa 2 

Jedná se o evaluaci činnosti PS a platforem MAP II. za období 1.9.2020-30.6.2022 formou samostatného 
online dotazníku (Google form), zpracovává každý člen PS, platformy, vedoucí PS. Dostupnost pro 
vyplnění dotazníku ZDE. 

Vedoucí pracovních skupin/platformy rozešlou odkaz pro vyplnění dotazníku všem členům a zajistí vyplnění 
dotazníku do 4.5.2022. Odkaz na dotazník a návrh formulace pro oslovení členů PS je přílohou tohoto 
zápisu č. 4. 

Celkový výstup „Evaluační zpráva hodnocení činnosti PS a platforem MAP II.“ bude zpracován a projednán 
do 31.7.2022, schválena ŘV MAP dne 25.08.2022. 

Evaluační hodnocení projektu MAP II., etapa 2 

Jedná se o evaluaci projektu MAP II. za období 1.9.2020-30.6.2022 formou samostatného formuláře 
wordovského dokumentu, zpracovává každý člen PS, platformy, vedoucí PS a člen RT. Dokument bude 
všem rozeslán jako příloha č. 5 tohoto zápisu „Dotazník hodnocení MAP 092020-062022“. 

Vedoucí pracovních skupin/platformy rozešlou dotazník všem členům a zajistí vyplnění dotazníku do 
4.5.2022.  

Celkový výstup „Evaluační zpráva hodnocení činnosti PS a platforem MAP II.“ bude zpracován a projednán 
do 31.7.2022, schválena ŘV MAP dne 25.08.2022. 

 

2) Aktualizace vizí, priorit a cílů SR MAP pro období 2023 

Aktualizace dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Kralovice, verze 03 bude 
z hlediska analytiky reflektovat zejména roky 2020, 2021 a část roku 2022. Pracovní skupiny do 4.5.2022 
zrevidují text „VIZE, PRIORITY a CÍLE SR MAP“, který je přílohou č. 6 tohoto zápisu. Zrevidovaný dokument 
by měl reflektovat uskutečněné aktivity a procesy, aktuální problémy (COVID19, distanční/hybridní výuka, 
plánované revize RVP apod.). Tento dokument bude hlavním východiskem pro sestavení Ročního akčního 
plánu IV., tj. aktivit, které budou realizovány v rámci MAP III. 
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3) 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. 

S účastníky byly diskutovány výstupy-agregovaná data MŠMT, konkrétně vyhodnocení dotazníků Šablon II. 
x III.  a evaluace Šablon I., II. Zapracování do aktualizace analytické části MAP II. je pověřen Ing. Mašinda 
a do 31.3.2022 předloží návrh dokumentu. 

Vyplnění online verze EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU MRPV školami a zřizovateli škol – stav plnění 
k 16.02.2022 je následující: 

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 16.02.2022 15 škol z 23 zapojených škol do MAP (splněno na 65 %).  

b) Dotazník finančního hospodaření škol-sledovaný rok 2020, 2021 - vyplňovaly školy zapojené do 
MAP – dotazník vyplnilo k 16.02.2022 14 škol z 23 zapojených škol do MAP (splněno na 61 %).  

 

Školy byly opětovně vyzvány k doplnění dat do 28.02.2022 individuálně. 

c) Dotazník pro zřizovatele škol a nezřizující obce v ORP Kralovice – zhodnocení technického 
stavu MŠ/ZŠ/ZUŠ a zajištění dopravy žáků do ZŠ, dotazník vyplnilo k 16.02.2022 26 subjektů (tj. 
50 % oslovených subjektů). 5 zřizovatelů škol, kteří data dosud nezaslaly, bylo opětovně 
požádáno s termínem do 28.02.2022. 

 

4) Průběžná informace o přípravě investičních záměrů škol pro IROP 2021-2027 

Programový dokument IROP 2021+ je předložen ke schválení Evropské komisi a předpoklad schválení je 
4/2022. V území probíhala intenzivní příprava investičních záměrů a komunikace s dotčenými subjekty, 
všechny plánované záměry byly zařazeny do Strategického rámce MAP, verze 11 a schváleny ŘV MAP 
v 1/2022. Další aktualizace SR MAP bude možná v 8/2022. 

 

5) Vzdělávací aktivity – plán a realizace aktivit do 30.6.2022 

Aktuální probíhající a plánované aktivity do 6/2022: 

VA55_Termovize do výuky ZŠ 

Pilotáž programu pro ZŠ 
25.1.2021 – 18.4.2021 (5 ZŠ – ZŠ Manětín, ZŠ 
v Žihli, ZŠ Kralovice, ZŠ Plasy, ZŠ Kaznějov) 

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

Výjezdní zasedání pro vedoucí pracovníky škol 
a školských zařízení 

16.3. – 17.3.2022 

Setkání se zřizovateli škol v území ORP termín prozatím nestanoven 

Výchovně vzdělávací koncert ZUŠ Plasy 5/2022 

Výchovně vzdělávací koncert ZUŠ Kralovice – 
představení „Tři bratři“ v Kozojedech 

17.6.2022 

Setkání k projektu MAP s místními zástupci firem – 
Výstava Hadačka 

6/2022 
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Informace o stavu plnění implementačního plánu RAP III. na období 1.7.2021 až 30.6.2022: 

K dnešnímu dni nejsou naplánovány ani dosud realizovány tyto aktivity spolupráce z přílohy č.01 RAP III.: 

a) Aktivita č.12 – Informační akce a workshopy pro rodiče – v počtu 6x jednorázová aktivita/ s vazbou 
na plnění monitorovacího indikátoru 51017. 

b) Kombinace Aktivity č. 5 a č.11 – praktické sdílení a hospitace ve školách se zaměřením na pracovní 
pozice Asistent pedagoga, školní asistent apod.– v počtu 6x jednorázová aktivita/ s vazbou na 
plnění monitorovacího indikátoru 51017. 

RT MAP a vedoucí PS projednali aktuální plnění, rozsah a variabilitu dosud uskutečněných implementačních 
aktivit podpořených projektem MAP II., kterých bylo k datu 31.12.2021 dokončeno celkem 71 - striktně 
v souladu jednotlivých ročních akčních plánů. Plnění hodnot monitorovacích indikátorů je ke dni 
31.12.2021 téměř 100 %.  Dále bylo účastníky jednání rozhodnuto, že s ohledem na časovou 
náročnost zapojení škol a pedagogických týmů do aktuální tvorby a evaluační činnosti hlavních 
strategických dokumentů MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou 
působností Kralovice, verze 3.0 – ANALYTICKÁ ČÁST, STRATEGICKÁ ČÁST, Agregovaný popis POTŘEB 
ŠKOL na území MAP SO ORP Kralovice verze 2.0, Evaluační zpráva, průběh a přínos projektu MAP II. 
(období 9/2018-8/2022), nebudou tyto aktivity (ad a), ad b)) do ukončení fyzické realizace projektu MAP 
II. (31.8.2022) dále připravovány, tj. v rámci vyhodnocení RAP III. bude projednán jejich přesun do 
RAP IV. na další období (07/2022–12/2023) nebo budou rozhodnuto o jejich vyřazení. 

Přehled vzdělávacích a ostatních aktivit podpořených z projektu MAP II. za dobu jeho fyzické 
realizace, tj. od 1.9.2018 do 31.12.2021 je předmětem přílohy č.7. 

 

6) Reporting činnosti, průběžné výstupy jednotlivých Pracovních skupin 

Do 6/2022 je nutné, aby každá pracovní skupina uskutečnila 2 setkání. 

  

7) Reporting o stavu finančního plnění projektu MAP k 31.01.2022 

K 31.01.2022 bylo vyčerpáno z rozpočtu projektu 7,4 mil. Kč v přímých nákladech (na mzdy a odměny 
realizačního týmu a odborných pracovníků) a 2,8 mil. Kč z paušálních nákladů. To představuje plnění ve výši 
97 %. 

8) Informace o navazujícím projektu MAP III.  

Projekt MAP III. s plánovaným obdobím realizace 1.9.2022 – 30.11.2023 byl schválen ze strany MŠMT 
k realizaci a v současnosti jsou připravovány podklady nezbytné k podpisu právního aktu. Celková výše 
finanční podpory je 1.836.521,82 Kč. Zapojeno je celkem 26 škol a školských zařízení (nezapojena pouze 
MŠ Rybnice). 

Předpokládáme zapojení a pokračování všech vedoucích pracovních skupin od 1.12.2022 do 30.11.2023. 

 

Rekapitulace termínů a úkolů: 

1) Do 4.5.2022 – zpracovat evaluaci činnosti pracovních skupin a platforem a projektu MAP II., 
odpovídá vedoucí PS. 

2) Do 4.5.2022 – zpracovat aktualizaci dokument „VIZE, PRIORITY A CÍLE SR MAP“, odpovídá 
vedoucí PS. 

3) Do 28.2.2022 – vyplnění online dotazníku MRPV – dle adresné výzvy jednotlivým školám, 
odpovídá Klabačková, Kuklíková. 

4) 18.5.2022, od 14 hodin, zasedací místnost MěÚ Kralovice – setkání vedoucích pracovních skupin 
a RT MAP k analytické části MAP a evaluační zprávě celkové realizace projektu MAP II. – pozvánku 
obdrží všichni členové PS, včetně vedoucích PS. 
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5) Do 16.5.2022 – rozeslat školám formulář „Reflexe zapojené organizace/školy do projektu MAP“ - 
odpovídá Klabačková, Kuklíková. 

6) Do 08.06. 2022 – školy zapojené do MAP zpracují individuální hodnocení aktivit realizovaných 
projektem MAP do zaslaného formuláře „Reflexe zapojené organizace/školy do projektu MAP“, 
odpovídá KZŠ. 

7) 08.06.2022, od 14 hodin, zasedací místnost MěÚ Kralovice – jednání KZŠ 

8) 25.08.2022, od 14 hodin, zasedací místnost MěÚ Kralovice – jednání ŘV MAP 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Prezentace z jednání vedoucích pracovních skupin 

3) Časová osa zpracování strategických výstupů MAP 

4) Úkoly pracovních skupin, včetně odkazů na vyplnění evaluačních dotazníků 

5) Formulář evaluačního dotazníku projektu MAP II. za období 09/2020-06/2022 

6) Dokument k revidování ze strany pracovních skupin „VIZE, PRIORITY A CÍLE SR MAP“  

7) Přehled vzdělávacích a ostatních aktivit podpořených z projektu MAP k 31.12.2021 

 
  
 
Zapsala:   Ing. Kateřina Kuklíková, Mgr. Lenka Klabačková 

Schválil:   Ing. Miroslav Trnka 

Místo, datum:   Kralovice, 16.02.2022   


