
 

MAP ORP Karlovy Vary (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079) 

Zápis ze závěrečného setkání 

Datum: 16. 11. 2017 

Místo: Restaurace Karel IV., Becherplatz, Karlovy Vary  

Přítomní: dle prezenční listiny 

Cíl setkání: Shrnutí průběhu projektu „MAP ORP Karlovy Vary“, představení výstupů 

projektu, informace o návazném projektu „MAP Karlovarsko II“, neformální setkání aktérů za 

účelem navázání další spolupráce a prohloubení stávající spolupráce. 

Cílová skupina: Aktéři MAPu 

Program:  

 Uvítání účastníků.  

 Představení účastníků – úvodní kolečko. 

 Informace o průběhu projektu „MAP ORP Karlovy Vary“, představení výstupů 

projektu, znalostní kvíz. 

 Informace o návazném projektu „MAP Karlovarsko II“. 

 Neformální část – večeře, hudební vystoupení skupiny „Triangl Music 2004“, hra „a 

možná přijde i kouzelník…“ 

 

Přítomní manažeři projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ uvítali účastníky. Každý z účastníků 

obdržel informační brožurku s výtahem zajímavostí z dokumentu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Karlovy Vary 2017 – 2023“ (dále dokument MAP), nové číslo časopisu 

Leader MAS Sokolovsko a drobný dárek v podobě propagačních předmětů MAS Sokolovsko. 

 

Ačkoliv se jednalo o závěrečné setkání k projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ a všichni 

účastníci byli aktivními aktéry v tomto projektu, někteří se vzájemně ještě neznali, protože se 

účastnili různých aktivit projektu. Aby byl splněn cíl setkání, tedy neformální navázání další 

spolupráce, bylo na začátku uspořádáno kolečko představení účastníků.  

 

Manažeři projektu shrnuli průběh projektu a stručně představili výstupy projektu (dokument 

MAP a dohoda o spolupráci) a poděkovali aktivním účastníkům za práci v projektu. Pro 

účastníky setkání byl zábavnou formou uspořádán znalostní kvíz, jehož otázky se týkaly 

informací z dokumentu MAP a místopisných znalostí Karlovarska. Kvízové otázky přispěly 

k uvědomění si různorodosti území Karlovarska a složitosti realizace společného akčního 

plánování na tomto území. 

 



Hlavní manažerka projektu informovala účastníky o připravovaném návazném projektu 

„MAP Karlovarsko II“. Účastníci získali základní informace o zaměření projektu a časovém 

plánu realizace. Přítomní ředitelé škol byli informováni o nutnosti vyjádřit zapojení do 

projektu pomocí vyplnění formuláře se souhlasem škol se zapojením do projektu „MAP 

Karlovarsko II“. 

 

V rámci neformální části setkání vystoupila hudební skupina „Triangl Music 2004“. 

Závěrečná hra „a možná přijde i kouzelník...“ motivovala k překonávání překážek a využívání 

hravých prvků. 

 

 

 

 

 

Kvízové otázky (správné odpovědi uvádíme na konci): 

1) Jaká je vize rozvoje vzdělávání na ORP Karlovy Vary? 

2) Kolik stran má dokument MAP? 

3) Do projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ bylo na vlastní žádost zařazeno i město Teplá 

se svými dvěma školami (MŠ a ZŠ). Z kterého ORP k nám přešlo? 

4) Kolik mateřských škol a středních škol bylo zapojeno do projektu na základě 

formálního souhlasu ze strany ředitele a zřizovatele školy? 

5) Ve kterém městě v ORP Karlovy Vary je nejvíc samostatných mateřských škol (RED 

IZO)? 

6) Na Karlovarsku je mnoho různých typů zřizovatelů škol. Jedná se o obce, Karlovarský 

kraj, s.r.o. a o.p.s. Kdo z dále uvedených možných typů zřizovatelů zde ale školu 

nezřizuje (katolická církev, MŠMT, dobrovolný svazek obcí)? 

7) Které město či obec má nejvíc investičních záměrů ve strategickém rámci? 

8) Jak se jmenuje největší obec z hlediska počtu obyvatel, kde není ani MŠ ani ZŠ? 

9) Jak se jmenuje nejmenší obec, kde se na území  ORP Karlovy Vary nachází MŠ nebo 

ZŠ? 

10) Která základní škola na území OPR Karlovy Vary má největší kapacitu žáků dle 

rejstříku škol? 

11) Ve kterém městě se nachází výchovný ústav zřizovaný MŠMT? 

12) Jaký je největší zaměstnavatel v ORP Karlovy Vary? 

13) Jaké místní akční skupiny působí v ORP Karlovy Vary? 

14) Kolik km přibližně zabírá ORP Karlovy Vary od severu k jihovýchodu? Tj. jaká je 

vzdálenost autem z Nových Hamrů do Valče? 

15) Jaký je nejvyšší vrchol (kopec, hora) v ORP Karlovy Vary? 

 

 

 

 

 

 



Správné odpovědi: 

1) Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí 

2) 210 

3) Mariánské Lázně 

4) 48 

5) Nejdek 

6) katolická církev 

7) Karlovy Vary  

8) Jenišov (970) 

9) Valeč, 346 obyvatel, MŠ a ZŠ sloučená 

10) ZŠ Poštovní Karlovy Vary (750 žáků) 

11) Žlutice 

12) WITTE Nejdek, s.r.o. (kolem 2100 zaměstnanců) 

13) MAS Sokolovsko, MAS Kraj živých vod, MAS Vladař, MAS Krušné hory 

14) 61 km 

15) Tisovský vrch (977 m.n.m.) 

 

Zapsala Markéta Hendrichová 

 

 

 

 


