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Zápis z online jednání Řídícího výboru  

ze dne 14. 12. 2020 ve 14,00 hod.  

 

Dne 14. 12. 2020 se sešli online členové Řídícího výboru projektu „MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice 

II (dále jen MAP SOKRA)“ ke svému šestému 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 Mgr. Petra Šišková. 

Protinávrh nebyl. 

Hlasování o návrhu: pro: 18  proti: 0  zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 1/2/2020/ŘV MAP SOKRA 

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

zápisu Mgr. Petru Šiškovou. 

 

Schválení programu:  

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

předloženém programu. 

 
Program jednání: 

1. Úvod, rekapitulace proběhlých aktivit v roce 2020 

2. Projednání a schválení Strategického rámce  verze 6.0   

3. Projednání a schválení nositele MAP III.  

4. Projednání a schválení postupu při optimalizaci akčního plánu a dalších aktivit projektu s 

ohledem na opatření vlády ČR v nouzovém stavu 

pracovní část:  

5. úloha MAP v nouzovém stavu - náměty činností MAP směrem k zapojeným subjektům 

6. zprávy o pokroku škol - povinná aktivita MAP - co chceme a potřebujeme vědět? 

7. diskuze na téma ,,střední článek ve vzdělávání/školství". 

 

Hlasování o návrhu: pro: 19 proti: 0   zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 2/2/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor schvaluje program jednání v navrhované verzi. 
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Změny v obsazení ŘV MAP SOKRA 

ŘV projednal a obnovil členství Agentury pro sociální začleňování na základě podané žádosti ze strany 

Agentury. Jelikož je tento partner povinný ze strany ŘO, žádosti bylo vyhověno. Novým zástupcem 

Agentury je Michaela Fraňková. 

Členové Řídícího výboru i RT MAP doufají, že personální situace v Agentuře je stabilizovaná a tento 

zástupce (v pořadí již čtvrtý), vydrží ve své funkci co nejdéle. Hlavní manažerka projektu také vysvětlila 

úlohu paní Fraňkové, ta se k členství také vyjádřila. 

 

Hlasování o návrhu: pro: 17 proti: 0   zdržel se: 2 

 

Usnesení č. 3/2/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor projednal a schválil obnovení členství Agentury pro sociální začleňování 

v ŘV MAP SOKRA. 

 

2) Seznámení s realizovanými aktivitami v roce 2020, projednání 

optimalizace Akčního plánu na šk. rok 2020/21 s ohledem na vládní 

opatření 

Hlavní manažerka projektu prezentovala výstupy projektu a realizované aktivity, přičemž konstatovala, 

že projekt běží bez potíží dál a naplňuje své cíle, přestože průběh komplikují opatření v souvislosti 

s Covid-19 a průběžně zavřené školy. Bohužel, kde se opatření odrážejí silněji, je implementace 

Akčního plánu. Aktivity, které míří přímo na děti a žáky, příp. aktivity, jejichž obsah neumožňuje převod 

do on-line prostředí, nemohou být realizovány. S ohledem na tuto skutečnost členové Řídícího výboru 

diskutovali a shodli se, že bude nejefektivnější nahradit takové aktivity jinými, v souladu s cíli projektu 

a s cíli Strategického rámce. K tomu pověřuje ŘV realizační tým MAP SOKRA. Ten na základě 

zjištěného zájmu v území od zapojených subjektů navrhuje aktuálně potřebná témata a zprostředkuje 

školám jejich využití v takové formě, kterou umožní vládní opatření.  

Hlavní manažerka projektu upozornila také znovu na možnost připomínkovat a spolutvořit dokument 

MAP – odkazy na dokument v prostředí Googlu i Microsoft jsou k dispozici na webu projektu a 

uvádíme je také zde do zápisu:  

https://1drv.ms/w/s!AlPbr3QITv-zgi8mbjGknYAXyztn?e=CdZ1cx  (pro příznivce Microsoft)  

https://drive.google.com/file/d/1IxxTsvKeMwOQlkt06wIdg6M5j5OUVhW-/view?usp=sharing   

(doména Google)  

 

Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a pověřuje RT MAP SOKRA k optimalizaci implementace 

Akčního plánu na šk. rok 2020/21 s ohledem na aktuální vládní opatření v souvislosti s Covid-19. 

Hlasování o návrhu: pro: 16 proti: 0   zdržel se: 2 

 

 

 

https://1drv.ms/w/s!AlPbr3QITv-zgi8mbjGknYAXyztn?e=CdZ1cx
https://drive.google.com/file/d/1IxxTsvKeMwOQlkt06wIdg6M5j5OUVhW-/view?usp=sharing
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Usnesení č. 4/2/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor projednal a pověřuje RT MAP SOKRA k optimalizaci implementace 

Akčního plánu na šk. rok 2020/21 s ohledem na aktuální vládní opatření v souvislosti s 

Covid-19. 

 

3) Projednání a schválení Strategického rámce verze 6.0  

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

připomínkování. Připomínky ani návrhy na doplnění nepřišly a nebyly vzneseny ani v průběhu jednání. 

Hlavní manažerka projektu seznámila přítomné s aktualizovanou částí – tedy s doplněnými záměry škol 

do tabulek č. 13 a 15. 

Následovalo hlasování o předkládané podobě Strategického rámce. 

Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a schválil verzi 6.0 Strategického rámce MAP ORP Sokolov a 

ORP Kraslice II.. 

Hlasování o návrhu: pro: 18 proti: 0   zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/2/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor projednal a schválil verzi 6.0 Strategického rámce MAP ORP Sokolov a 

ORP Kraslice II. 

 

4) Projednání a schválení nositele MAP III. 

 
Hlavni manažerka projektu seznámila přítomné s výzvou č. 02_20_082 Akční plánování v území a 

požádala přítomné o vyjádření k MAS Sokolovsku o.p.s. jako nositeli projektu. K tématu se vyjádřila 

starostka města Sokolov a starosta města Kraslice, kteří vyjádřili souhlas s pokračováním MAPu pod 

hlavičkou MAS Sokolovska o.p.s. a zároveň kvitovali dosavadní průběh realizace MAPů na území obou 

ORP. 

Následovalo hlasování o předkládaném návrhu: 

Návrh usnesení: Řídící výbor projednal a schválil MAS Sokolovsko o.p.s. jako žadatele do výzvy Výzva 

č. 02_20_082 Akční plánování v území a nositele projektu MAP SOKRA 2 a zároveň schvaluje realizaci 

projektu na území ORP Sokolov a ORP Kraslice. 

Připomínky nebyly. 

Hlasování o návrhu: pro: 17 proti: 0   zdržel se: 1 
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Usnesení č. 6/2/2020/ŘV MAP SOKRA 

Řídící výbor projednal a schválil MAS Sokolovsko o.p.s. jako žadatele do výzvy Výzva č. 

02_20_082 Akční plánování v území a nositele projektu MAP SOKRA 2 a zároveň 

schvaluje realizaci projektu na území ORP Sokolov a ORP Kraslice. 

 

5) Úloha MAP v nouzovém stavu - náměty činností MAP směrem k 

zapojeným subjektům 
Hlavní manažerka projektu položila členům ŘV dotaz, jakou si myslí, že by MAP mohl plnit dále 

funkci/roli během nouzového stavu, případně v období zavřených škol, navíc k současně 

vykonávaným aktivitám. Proběhla krátká debata, během níž padly náměty k uspořádání sdílení 

dobré praxe (nejen) k průběhu distančního vzdělávání, dále k sběru informací o vybavení škol 

pokud jde o ICT techniku a o počtu žáků, kteří zůstali během distančního vzdělávání mimo systém. 

Hlavní manažerka přislíbila uspořádat v první třetině příštího roku setkání ředitelů za účelem 

sdílení zkušeností, další náměty budou zapracovány do dotazníků pro ředitele v rámci sběru dat do 

Zpráv o pokroku škol (taktéž 1-3/2021). 

 

6) Zprávy o pokroku škol - povinná aktivita MAP - co chceme a 

potřebujeme vědět? 
Věcná manažerka projektu seznámila přítomné s obsahem dotazníků, který bude mířit na školy 

během začátku příštího roku v rámci povinné podaktivity projektu 2.7 Podpora škol v plánování. 

RT dále sdělil, že s ohledem na nepříliš velkou efektivitu pouze e-mailového nebo elektronického 

dotazníkového šetření jsou plánována setkání v území (např. Chodov, Horní Slavkov, Sokolov, 

Kraslice, atd.), případně vyrazí manažerky projektu na individuální jednání s koordinátory škol. 

Způsob bude zvolen také s ohledem na aktuální vládní opatření. 

  

7) Diskuze na téma ,,střední článek ve vzdělávání/školství" 
Hlavní manažerka projektu přiblížila téma těm členům ŘV, kteří neměli prostor pro nastudování 

zaslaných materiálů k tématu. Přiblížila také svou aktivitu na jednáních k tématu na různých 

úrovních a snahu o zajištění co největší efektivity a smysluplnosti středního článku. Během 

následující diskuze se vyjádřili někteří členové k tomu, jak vnímají střední článek oni, sdělili své 

obavy, aby naplnil očekávání a nebyl jen statickým prvkem. Na roli SČ se členové ŘV zcela 

neshodli, resp. vzhledem k dosud nevyjasněným detailům a neúplným informacím nelze vést 

plnohodnotnou debatu. Manažerka MAP vyjádřila naději, že pilotní ověřování ukáže, jak by měl 

SČ vypadat a fungovat a jeho smysl bude naplněn.  

 

Přílohy: 

1) Strategický rámec MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II., verze 6.0 

2)   Prezentace z jednání 

Dne 15. 12. 2020                           

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody, hlavní manažerka projektu 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Petra Šišková 

Předseda Řídícího výboru: Alexandr Terek  
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