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Zápis z jednání Řídícího výboru  

ze dne 15. 6. 2020 ve 13,00 hod.  

Královské Poříčí, školící místnost Statek Bernard 

 

Dne 15. 6. 2020 se sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II (dále 

jen MAP SOKRA)“ ke svému pátému jednání. Přítomni -  dle prezenční listiny.  

 

1) Úvod, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu 

jednání 

Mgr. Odvody navrhla následující obsazení: zapisovatelka Mgr. Zuzana Odvody, ověřovatelka 

zápisu Bc. Jana Hegedüsová. 

Protinávrh nebyl. 

Hlasování o návrhu: pro: 14  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/1/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor schvaluje za zapisovatelku jednání Mgr. Zuzana Odvody a za ověřovatelku 

zápisu Bc. Janu Hegedüsovou. 

 

Schválení programu:  

Mgr. Odvody shrnula program jednání. Nikdo neměl doplňující návrh. Bylo hlasováno o 

předloženém programu. 

 
Program jednání: 

1. úvod – přivítání, formální povinnosti (schválení zapisovatele, ověřovatele, programu 

jednání), výkazy práce, změna obsazení; 

2. projednání a schválení aktualizovaného Strategického rámce, verze 5.0; 

3. optimalizace Akčního plánu 2020/2021 – pracovní část 

4. projednání a schválení Akčního plánu 2020/2021; 

5. projednání evaluace Akčního plánu 2019/2020; 

6. činnosti související s dokumentem MAP – připomínkování, diskuze, optimalizace 

vybraných kapitol, apod. – pracovní část; 

7. další informace k projektu. 

 

Hlasování o návrhu: pro: 14 proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 2/1/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor schvaluje program jednání v navrhované verzi. 

 



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

2 
 

Změny v obsazení ŘV MAP SOKRA 

a) ukončení členství na základě žádosti paní Malečíkové (DDM Horní Slavkov – konec ve funkci 

ředitelky) 

b) ukončení členství Agentury pro sociální začleňování – navrhovaná zástupkyně p. Franzl, již 

několikátá v pořadí, ukončila svou působnost v ASZ. Jí navržená zástupkyně nejevila žádný zájem a 

aktivitu, pokud jde o ŘV. Vzhledem k fluktuaci zástupců ASZ již nebudeme oslovovat tuto agenturu 

s žádostí o návrh člena.   

c) navrhujeme doplnit složení ŘV o zástupce z řad asistentů pedagoga, konkrétně dlouhodobou členku 

pracovní skupiny pro rovné příležitosti, paní Marii Pohlodkovou. 

 

Návrh usnesení: Řídící výbor bere na vědomí ukončení členství paní Martiny Malečíkové (DDM Horní 

Slavkov). Řídící výbor projednal a schválil ukončení členství Agentury pro sociální začleňování v ŘV 

MAP SOKRA. Řídící výbor schválil novou členku paní Marii Pohlodkovou jako zástupkyni z řad 

asistentů pedagoga. 

 

Hlasování o návrhu: pro: 14 proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/1/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor bere na vědomí ukončení členství paní Martiny Malečíkové (DDM Horní Slavkov). 

Řídící výbor projednal a schválil ukončení členství Agentury pro sociální začleňování v ŘV MAP 

SOKRA. Řídící výbor schválil novou členku paní Marii Pohlodkovou jako zástupkyni z řad 

asistentů pedagoga. 

 

2) Projednání a schválení aktualizovaného Strategického rámce, verze 5.0 
 

Přítomní členové ŘV obdrželi dokument v elektronické podobě předem k prostudování a možnému 

připomínkování s předstihem. V tomto režimu přišla jedna připomínka týkající se duplicity investičního 

projektového záměru ZŠ Habartov, tato byla vypořádána.  

Dále Mgr. Polláková prošla detailně tabulku č. 33 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro 

investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro 

území MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II, aby přítomné seznámila s nově evidovanými investičními 

záměry. Zároveň okomentovala tabulku č. 35 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro PRV 

zpracovaný pro ORP, území MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice.  

Následovalo hlasování o schválení předkládané podoby Strategického rámce. 

Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a schválil verzi 5.0 Strategického rámce MAP ORP Sokolov a 

ORP Kraslice II.. 

Připomínky nebyly. 

Hlasování o návrhu: pro: 14 proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4/1/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor projednal a schválil verzi 5.0 Strategického rámce MAP ORP Sokolov a 

ORP Kraslice II. 
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3) Optimalizace Akčního plánu 2020/2021 – pracovní část 

Přítomní členové ŘV projednali a dotvořili každou položku akčního plánu, jež byl během 

konzultačního procesu vytvořen a předložen ze strany pracovních skupin a RT. Byla diskutována 

připomínka pana Jambora k absenci aktivit vedoucích ke zvýšení ICT kompetencí pedagogických 

pracovníků základních škol, jež se během korona krize ukázaly jako velmi slabé. Zároveň bylo 

zdůrazněno nevyhovující vybavení ICT jak škol, tak mnohých rodin, pokud jde o on-line vzdělávání. 

Zmíněn byl také nedostatečný vysokorychlostní internet, což je problémem nejen v našem regionu, ale 

kvalitou vysokorychlostního spojení v celé ČR. Mgr. Odvody vysvětlila, že aktivity pro zvýšení ICT 

dovedností budou řešeny v části MAP, podaktivita Podpora znalostních kapacit a minimálně 

zmapování potřeb a stavu škol bude pro příští rok prioritou. 

Po zpracování všech námětů byl Akční plán MAP SOKRA 2020/2021 dopracován do své finální 

podoby. 

4) Projednání a schválení Akčního plánu 2020/2021 

 
Následovalo hlasování o schválení předkládané podoby Akčního plánu na školní rok 2020/2021. 

Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a schválil Akční plán na školní rok 2020/2021. 

Připomínky nebyly. 

Hlasování o návrhu: pro: 14 proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/1/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor projednal a schválil Akční plán na školní rok 2020/2021. 

 

5) Projednání evaluace Akčního plánu 2019/2020 

 
Přítomní byli seznámeni s výstupy akčního plánu z letošního školního roku, který byl vzhledem 

k situaci s Covid předčasně ukončen. Přesto jsou hodnoty plnění více než uspokojivé, aktivity, které 

nemohly být realizovány, byly posunuty do 1. pololetí následujícího školního roku. Zároveň byli 

členové ŘV upozorněni, že mohou kdykoli nahlédnout do detailní dokumentace aktivit, případně 

jim zprávy, fotodokumentace, apod. mohou být na vyžádání zaslány elektronicky. 

 

6) Činnosti související s dokumentem MAP – připomínkování, diskuze, 

optimalizace vybraných kapitol, apod. – pracovní část 

 
Mgr. Odvody připomněla přítomným odkaz na dokument MAP, který obdrželi všichni 

elektronicky do svých e-mailových schránek. Požádala o jeho doplňování, úpravy, revize ideálně 

během letního období. Dokument nyní prochází konzultačním procesem, v němž bude prakticky 

celý následující rok. Ke konci projektu, tedy na podzim 2021, bude finálně projednán a schválen 

ŘV. 
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7) Další informace o projektu, závěr, diskuze 

 
Hlavní manažerka projektu informovala dále o proběhlých aktivitách projektu, zmínila skutečnost, 

že se krize kolem Covid na plnění projektových povinností nijak zvláště neprojevila, až na 

odložené/zrušené vzdělávací akce, které však budou nahrazeny. Pracovní skupiny probíhaly on-

line formou, RT realizoval 3 ,,covidové“ průzkumu zaměřené na CS členové pracovních 

skupin/učitelé, školy a vedoucí pracovníci a rodiče a žáci. Výstupy šetření jsou zveřejněny na FB 

profilu projektu a na webu projektu.  

Dále pozvala Mgr. Odvody všechny na velké setkání aktérů na úterý 23. 6. 2020 – pozvánku včetně 

registračního formuláře obdrželi všichni e-mailem. 

Následovala diskuze o dopadu krize, o průběhu hodnocení, kdy se ke způsobu hodnocení v tomto 

pololetí staví školy různě. Po obsáhlé debatě bylo jednání ukončeno. 

 

 

Přílohy: 

1) Strategický rámec MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II., verze 5.0 

2) Akční plán na školní rok 2020/2021 

 

Dne 15. 6. 2020                           

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu 

Ověřovatel zápisu: Bc. Jana Hegedüsová 

Předseda Řídícího výboru: Alexandr Terek  
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