MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574

Zápis z jednání Řídícího výboru
ze dne 16. 10. 2018 ve 13,30 hod. na MÚ Habartov
Dne 16. 10. 2018 se sešli v zasedací místnosti MÚ Sokolov členové Řídícího výboru projektu
„MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice (dále jen MAP SOKRA)“ ke svému druhému jednání.
Přítomní dle prezenční listiny.
Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu, přivítala přítomné a konstatovala, že Řídící
výbor je usnášeníschopný – při zahájení jednání v počtu 20 členů.
1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu jednání
Mgr. Odvody navrhuje jako zapisovatelku Mgr. Michaela Pollákovou, věcnou manažerku
projektu a jako ověřovatele zápisu paní Ing. Evu Třískovou.
Protinávrh nebyl.
Hlasování o návrhu: pro: 19
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 1/2/2018/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor schvaluje za zapisovatelku jednání Mgr. Michaelu Pollákovou a za
ověřovatele zápisu Ing. Evu Třískovou.

Schválení programu:
Mgr. Odvody shrnula program jednání, který dostali členové
e-mailem. Informovala, že odhadovaná doba jednání je maximálně 2 h.

dopředu

Program jednání:
1. Úvod - přivítání, doplnění/náhrada členů ŘV
2. Prezentace projektu včetně seznámení/připomenutí aktivit, které spadají do
kompetence ŘV
3. Výběr vize projektu po sloučení obou MAPů (ORP Sokolov a ORP Kraslice)
4. Schválení aktualizovaného Strategického rámce
5. Pracovně-zábavná část
Připomínky nebyly.
Hlasování o návrhu: pro: 20

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení č. 2/2/2018/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor schvaluje program jednání v navrhované verzi.

2) Úvod
Mgr. Odvody informovala o změnách ve složení Řídícího výboru. Z důvodu nového vedení
školy ZŠ Sokolov, Rokycanova, nahradila původního ředitele školy a člena ŘV Mgr. Jana
Kadlece nově paní ředitelka Mgr. Petra Šišková. Dále došlo ke změně subjektu u stávající
členky ŘV paní učitelky Mgr. Ivi Sokolové, která nyní bude v ŘV zastupovat učitele nově
za SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice.
Připomínky nebyly.
Hlasování o návrhu: pro: 19

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 3/2/2018/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor schvaluje jako novou členku ŘV paní Mgr. Petru Šiškovou.

3) Prezentace projektu včetně seznámení/připomenutí aktivit, které spadají do
kompetence ŘV
Mgr. Odvody odprezentovala přítomným informace o projektu, včetně jeho aktivit a
vyzdvihla ty aktivity, které spadají do kompetencí ŘV. Přítomní měli možnost shlédnout
nový roll-up k projektu a byli upozorněni na webové stránky a facebookový profil projektu.
Představeny byly následující aktivity projektu:
1. Řízení projektu – představení realizačního týmu a týmu pro implementaci, jejich
kompetencí.
2. Rozvoj a aktualizace MAP
2.1 Řízení procesu a aktualizace MAP - představení struktury MAP.
2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu
jako součásti komunikačního plánu – komunikace v rámci MAPu, konzultační
procesy a propagace.
2.3 Pracovní skupina pro financování – náplň a zastoupení v PS.
2.4 Pracovní skupina čtenářská gramotnost a pracovní skupina matematická
gramotnost - náplň a zastoupení v PS.
2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti - náplň a zastoupení v PS, představena
Metodika rovných příležitostí.
2.6 Pracovní skupina polytechnika a KARIPO - náplň a zastoupení v PS.
2.7 Podpora škol v plánování – představena Zpráva o pokroku školy a ředitelé a
koordinátoři pozváni na workshop, který se uskuteční v listopadu 2018.
2.8 Místní akční plánování – zdůrazněn význam ŘV v rámci konzultačního procesu.
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+ ve stručnosti představeny ostatní povinné aktivity projektu.
Členové ŘV byli seznámeni s aktivitami, které proběhly v rámci Podpory znalostních
kapacit a také s těmi, které se v rámci projektu chystají dále pro rok 2018/2019.
Stejně tak byly představeny aktivity v rámci implementace MAP.

4) Výběr vize projektu po sloučení obou MAPů (ORP Sokolov a ORP Kraslice)
Členům ŘV byly představeny 3 varianty sloučené vize z obou předchozích MAPů (MAP ORP
Sokolov a MAP ORP Kraslice). Proběhlo hlasování o těchto variantách:
Možnost A)
,,Sokolovsko a Kraslicko – kvalitním vzděláním k perspektivnímu zaměstnání,
spokojenému a úspěšnému životu v regionu, který je pro nás domovem.„
Možnost B)
,,Sokolovsko - Kraslicko - místa pro společné vzdělávání, zkušenosti a nové možnosti. “
Možnost C)
„Sokolovsko a Kraslicko – místa, kde chceme žít, učit (se) a pracovat. Místa, kde
vzdělávání (se) má smysl.“
Mezi členy ŘV byla zvolena možnost C). O vizi bude hlasováno i v rámci dalších platforem
MAPu. Po odhlasování na všech platformách organizační struktury projektu bude vybrána vize
s největším počtem hlasů.
5) Projednání a schválení aktualizovaného Strategického rámce
Mgr. Odvody shrnula změny v aktualizovaném Strategickém rámci a následně Mgr.
Polláková seznámila přítomné se stavem investičních záměrů, které byly do SR zařazeny.
Bylo informováno o investičních záměrech, které jsou zdárně ukončeny anebo těsně před
dokončením.
Následně proběhlo hlasování o aktualizovaném Strategickém rámci v předložené podobě.
Pracovní verze dokumentu byla zaslána členům ŘV předem emailem. Nikdo nevznesl
připomínky.
Hlasování o návrhu: pro: 20

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/1/2018/ŘV MAP SOKRA
Řídící výbor schvaluje dokument Strategický rámec MAP ORP Sokolov a ORP
Kraslice, verze 2.0 v předložené podobě.

3

MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574

6) Pracovně – zábavná část
V této části jednání pracovali přítomní s koučovacími kartami, s jejichž pomocí proběhlo
zamyšlení se nad dosavadními přínosy projektu a také nad očekáváními, které v souvislosti
s realizací MAP SOKRA mají členové ŘV.
7) Závěr
Mgr. Odvody poděkovala přítomným za účast a nastínila další setkání, které se uskuteční na
jaře 2019.
Přílohy:
Strategický rámec MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice
Prezentace k projektu
Dne 18. 10. 2018

Zapsala: Mgr. Michaela Polláková

Mgr. Michaela
Polláková

Ověřovatel zápisu: Ing. Eva Třísková Ing. Eva Třísková
Předseda Řídícího výboru: Alexandr Terek

Digitálně podepsal Mgr. Michaela Polláková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27962008, o=MAS
Sokolovsko o.p.s. [IČ 27962008], ou=1, cn=Mgr.
Michaela Polláková, sn=Polláková,
givenName=Michaela, serialNumber=P579382
Datum: 2018.10.24 14:44:33 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Eva
Třísková
Datum: 2018.10.24 15:07:29 +02'00'

Elektronicky podepsal(a)
Alexandr Terek
Datum: 2018.10.26

Hlavní manažer projektu: Mgr. Zuzana Odvody

Mgr.
Zuzana
Odvody

Digitálně podepsal Mgr. Zuzana
Odvody
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27962008,
o=MAS Sokolovsko o.p.s. [IČ
27962008], ou=2, cn=Mgr. Zuzana
Odvody, sn=Odvody,
givenName=Zuzana,
serialNumber=P468107
Datum: 2018.10.22 22:04:55 +02'00'
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