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Zápis z jednání Řídícího výboru projektu „MAP Karlovarsko II“ 

konaného dne 9. 12. 2021 od 14:30 online 
 

Dne 9. 12. 2021 v 14:30 se sešli v online prostředí videokonference Google Meet členové 

Řídícího výboru projektu „MAP Karlovarsko II“ (reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557). Přítomní viz evidence účastníků. Složení Řídícího 

výboru je: 

     
 č. jméno zástupce za organizace 

 1 Ing. Markéta Hendrichová realizátor projektu, MAS 

Sokolovsko, rodič 

MAS Sokolovsko 

 2 Ing. Stanislav Jambor  kraj, zřizovatelé škol Krajský úřad KV kraje, odbor školství 

 3 Mgr. Bc. Václav Slavík zřizovatelé škol, 

mikroregion 

město Žlutice, starosta, Svazek obcí Doupovské 

hory 

 4 Josef Kopfstein zřizovatelé škol, ORP Statutární město Karlovy Vary 

 5 Ing. Kateřina Krumphanzlová rodič, zájmové a 

neformální vzdělávání 

SDH Dalovice 

 6 Mgr. Hana Vostrá vedení škol ZŠ/učitelé ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 

 7 Mgr. et Mgr. Zdeňka 

Vašíčková 

vedení škol ZŠ Jana Amose Komenského Karlovy Vary 

 8 Mgr. Petr Pitra ZUŠ ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou 

 9 Pavlína Štyndlová neformální vzdělávání Kozodoj z.s. 

 10 Mgr. Eva Saligerová Krajský akční plán Krajský úřad KV kraje, oddělení vzdělávání a 

evropských programů 

 11 Mgr. Mikuláš Tichý MMR, odbor sociálního 

začleňování 

Konzultant inkluzivního vzdělávání 

 12 Ing. František Škaryd IPRÚ Karlovy Vary Magistrát města Karlovy Vary, vedoucí odboru 

školství, kultury a tělovýchovy 

 13 Mgr. Martina Turková MAS, mikroregion, rodič MAS Kraj živých vod, Svazek obcí Sl. les 

 14 Bc. David Šebesta MAS MAS Vladař  

 15 Ing. Jana Urbánková MAS MAS Krušné hory 

 16 Ladislav Ludvík mikroregion, zřizovatel 

škol 

Region Karlovarský venkov, místostarosta obce 

Sadov 

 17 Ing. Miroslav Makovička mikroregion Mikroregion Sokolov - východ 

 18 Ing. Ondřej Fábera sociální služby Český západ, o.p.s. 

 19 Simona Mašková učitelé, rodič MŠ Šikulka Mezirolí 

 20 Mgr. Martina Bělohlávková NIDV, SPR NIDV, vedoucí krajského pracoviště Karlovy 

Vary 

 21 Irena Volfová školní klub ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 

 22 Milena Částková obce nezřizující školy obec Černava, místostarostka 

 23 Kamila Prchalová zájmové a neformální 

vzdělávání 

Cesta z města, z.s. 

 

 

Ing. Hendrichová přivítala přítomné. Na úvodu byla sdělena informace o obsahu dnešního 

jednání a formě jednání, po prezentaci bude následovat per rollam hlasování. Per rollam 

hlasování proběhne od 10.12.2021 9:00 do 13.12.2021 9:00. 
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Určení zapisovatele a zapisovatele 

Za zapisovatele jednání je určena Mgr. Martina Turková.  

 

Programu jednání 

Ing. Hendrichová seznámila přítomné s programem jednání, který byl zaslán dopředu 

emailem a podklady byly také zaslány dopředu emailem. 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Stručné shrnutí průběhu celého projektu MAP II a informace k MAP III. 

3. Projednání a schválení aktualizované verze dokumentu MAP II (materiál 

zaslán k prostudování) 

4. Projednání a schválení Strategického rámce, verze 8.0, vč. tabulek investičních 

záměrů (materiál zaslán k prostudování) 

5. Projednání a schválení evaluace akčního plánu školního roku 2020/2021 

(materiál zaslán k prostudování) 

6. Projednání a schválení závěrečné evaluační zprávy (materiál zaslán 

k prostudování) 

 

1) Úvod 

 

Ing. Hendrichová informovala, že je potřeba zahrnout do zápisu usnesení z minulého per 

rollam hlasování z listopadu 2020. Hlasování proběhlo k těmto návrhům usnesení: 

 

Usnesení č. 1/1/2021/ŘV MAP KV    

Řídící výbor projednal a schvaluje dokument Evaluační zpráva za rok 2020. 

 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 17                     PROTI: 0                           ZDRŽEL SE:  6 (nehlasováno) 

 

Usnesení č. 2/1/2021/ŘV MAP KV  

Řídící výbor projednal a schvaluje dokument Strategický rámec místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary, verze 7.0, platné ke dni 15. 5. 2021. 

 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 17                    PROTI: 0                           ZDRŽEL SE:  6 (nehlasováno) 

 

Usnesení č. 3/1/2021/ŘV MAP KV  

Řídící výbor projednal a schvaluje Akční plán na období 1.9.2021 až 30.6.2023. 

 

 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 17                     PROTI: 0                           ZDRŽEL SE:  6 (nehlasováno) 
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2) Stručné shrnutí průběhu celého projektu MAP II a informace k MAP III. 

 

Manažerka projektu v prezentaci shrnula průběh celého projektu MAP II. Členy Řídícího 

výboru informovala o zahájení realizace projektu MAP III od 1. 1. 2022 a zeptala se, zda 

chtějí pokračovat jako členové Řídícího výboru i v navazujícím projektu MAP III. Stručně 

představila odlišnosti MAP II a MAP III. Informovala o skutečnosti, že Řídící výbor se bude 

muset sejít nejpozději v březnu 2022, protože v projektu MAP III musí být znovu ustanoven a 

schválit znovu jednací řád, statut a komunikační strategii. 

 

Manažerka projektu také informovala o tom, že byla schválena Strategie Statutárního města 

Karlovy Vary do roku 2040, zástupci projektu MAP se podíleli na přípravě této strategie 

formou aktivní účasti na plánovacích workshopech, ve strategii jsou provazby na místní akční 

plán a strategie obsahuje opatření zaměřená na vzdělávání.  

 

Následně proběhla diskuze o jednotlivých implementačních aktivitách a jejich možném 

pokračování i mimo projektu MAP II. Zástupce KÚ KK Ing. Jambor poděkoval za spolupráci, 

hovořil o Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje a začlenění aktivit 

akčního plánování do výroční zprávy Karlovarského kraje. Informoval rovněž o možnostech 

financování zahraničních stáží prostřednictvím Erasmus+ a proběhla diskuze k financování 

zahraničních aktivit. 

 

 

3) Projednání a schválení aktualizované verze dokumentu MAP II  

 

Členové Řídícího výboru obdrželi předem k prostudování aktualizovanou verzi dokumentu 

MAP II. Návrh aktualizovaného dokumentu byl také zveřejněn na webu projektu a aktéři byli 

e-mailem informováni o možnosti dokument připomínkovat. Připomínky přišly pouze z města 

Nejdku. 

 

Řídící výbor bude hlasovat o návrhu usnesení per rollam. 

 

Návrh Usnesení č. 1/2/2021/ŘV MAP KV  

Řídící výbor projednal a schvaluje finální dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Karlovy Vary do roku 2023, součástí dokumentu je akční plán do 30. 6. 2023. 

 

4) Projednání a schválení Strategického rámce, verze 8.0 

 

Ing. Hendrichová informovala, že byly sesbírány nové investiční záměry škol a zároveň došlo 

k úpravám u stávajících záměrů. Důvodem úprav je obvykle to, že částka celkových výdajů 

projektu uvedené v tabulce bude stropem pro žádost o podporu z IROP. Změny jsou 

vyznačeny barevně. Tabulka záměrů do dobíhajícího programového období 2013 – 2020 již 

nebude od dalšího jednání Řídícího výboru upravována a bude „zakonzervována“ pro 

posuzování zpráv o udržitelnosti projektů. 

 

Aktualizovaný návrh strategického rámce obdrželi členové Řídícího výboru e-mailem.  
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Finální schválená verze strategického rámce bude zaslána na portál územní dimenze MMR ke 

zveřejnění na webu. 

 

Řídící výbor bude hlasovat o návrhu usnesení per rollam. 

 

Návrh Usnesení č. 2/2/2021/ŘV MAP KV  

Řídící výbor projednal a schvaluje dokument Strategický rámec místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary, verze 8.0, platné ke dni 13. 12. 2021. 

 

 

 

5) Projednání a schválení evaluace akčního plánu školního roku 2020/2021 

 

Manažerka projektu vysvětlila, že se jedná o nepovinnou evaluační aktivitu, která spočívá ve 

zhodnocení naplňování aktivit MAP v jednotlivých školních letech. Stručně představila hlavní 

zjištění evaluace. Zprávu obdrželi členové Řídícího výboru předem k prostudování. 

 

Řídící výbor bude hlasovat o návrhu usnesení per rollam. 

 

Návrh Usnesení č. 3/2/2021/ŘV MAP KV  

Řídící výbor projednal a schvaluje evaluaci akčního plánu školního roku 2020/2021. 

 

 

6) Projednání a schválení závěrečné evaluační zprávy 

 

V tomto bodě byla stručně představena závěrečná evaluační zpráva shrnující celou dobu 

realizace projektu MAP II. Jedná se o povinnou evaluační aktivitu. Zprávu obdrželi členové 

Řídícího výboru předem k prostudování. Manažerka projektu dále informovala, že v MAP III 

bude probíhat povinná evaluace celého průběhu místního akčního plánování. 

 

Byla představena část závěrečné evaluační zprávy týkající se toho, co se osvědčilo a toho, co 

se ne zcela podařilo.  

 

Řídící výbor bude hlasovat o návrhu usnesení per rollam. 

 

Návrh Usnesení č. 4/2/2021/ŘV MAP KV  

Řídící výbor projednal a schvaluje závěrečnou evaluační zprávu projektu MAP Karlovarsko 

II. 

 

 

 

Dne 9. 12. 2021 

 

Zapsala: Mgr. Martina Turková 

 

Manažerka projektu: Ing. Markéta Hendrichová 


