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1. číslo  

12/2018  

CO JE TO MAP2?  

Stejně jako v předchozím projektu budeme připravovat Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro další období. Tentokrát budeme realizovat některé cíle z předchozího 
plánu. Jedná se o ty cíle, které nelze realizovat prostřednictvím šablon a které se 
v průběhu plánování identifikovaly jako potřebné pro více škol v území. Jde především 
o exkurze, vzdělávání pro pedagogy a nákup pomůcek. 
Dále bude realizován polytechnický kroužek pro žáky základních škol, program 
malé technické univerzity pro mateřské školy a první stupeň základních škol a 
odborná platforma pro spolupráci pedagogů a síťování sociálních služeb. Více 
informací o projektu a jeho možnostech bychom vám rádi sdělili na setkání 
partnerství MAP.  Budeme rádi, budete-li i nadále spolupracovat na rozvoji 
vzdělávání a předávání zkušeností. 
Zároveň bychom rádi uskutečnili ještě do konce listopadu setkání Řídícího výboru. 
Složení Řídícího výboru bude muset projít změnou, která je dána podmínkami projektu. 
Znamená to, že Řídící výbor bude doplněn o některé další členy. Budeme rádi, pokud 
stávající členové budou i nadále pokračovat ve svém aktivním členství. 
 

 

„MAP2 pokračuje pod názvem MAP2 Podbořansko-

Žatecko, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513“ 

              CO SE DĚJE A BUDE DÍT? – PRACOVNÍ SKUPINY  

Stejně tak budeme doplňovat i složení pracovních skupin, které se tematicky nemění, 
jen skupina pro inkluzivní vzdělávání bude dle podmínek výzvy přejmenována na 
skupinu pro rovné příležitosti. 
 
V Místním akčním plánu vzdělávání (MAPu) 2 jsou ustanoveny tyto tématické 

pracovní skupiny:  

- Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

- Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního 

povědomí a vyjádření dětí a žáků 

- Rovné příležitosti (dříve Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 

školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků) 

- Matematická a digitální gramotnost na základních školách 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v 

polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v 

základních školách 

V prosinci 2018 proběhli první pracovní skupiny: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí 

a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ a 

pracovní skupiny Rovné příležitosti. Setkání probíhalo 12.12.2018 od 14 hod v ZŠ 

Žatec, nám. 28. října. 

 

 

Projekt MAP pokračuje 

novým projektem MAP2. 

Tentokrát jde o společný 

projekt pro Podbořansko a 

Žatecko.    

Děkujeme za dosavadní 

spolupráci a těšíme se na 

další aktivní spolupráci 

v projektu MAP2. 

 



   

PLÁNOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH 

Novinkou je aktivita „plánování na školách“. K této aktivitě bude potřeba doplnit náš tým o kontaktní osobu z každé školy, která s 

námi bude spolupracovat na základě DPP. I nadále budeme sbírat investiční priority z každé školy do Strategického rámce, který 

je podmínkou pro čerpání investičních prostředků z IROP. Předpokládáme aktualizaci Strategického rámce v lednu 2019. 

 

      ŘÍDÍCÍ VÝBOR   

1. Zahájení jednání 

Pan Olah, koordinátor plánování projektu MAP2, přivítal přítomné členy 

a zahájil jednání Řídícího výboru MAP2. 

2. Představení projektu MAP2 

Pan Olah dále představil v krátké prezentaci projekt MAP2. Projekt 

MAP2 navazuje na předchozí projekt MAP. Řídící výbor projektu MAP 

byl rozšířen v souladu s Postupy MAP II – Metodika tvorby místních 

akčních plánů v oblasti vzdělávání. Projekt MAP2 je oproti předchozímu 

projektu čtyřletý. Projekt tvoří čtyři základní aktivity: 

I. Řízení projektu 

II. Plánování 

III. Evaluace 

IV. Implementace aktivit MAP 

Dále pan Olah vysvětlil přítomným členům, jaké jsou kompetence 

Řídícího výboru v souladu s Postupy MAP II. V závěru byla představena 

organizační struktura projektu. Organizační struktura je tvořena 

realizačním týmem projektu, řídícím výborem projektu a šesti 

tematickými pracovními skupinami dle předchozího projektu, které 

doplňuje nová pracovní skupina pro financování. Pan Olah vysvětlil, 

čemu slouží skupina pro financování. Pracovní skupina pro inkluzivní 

vzdělávání se nově jmenuje Rovné příležitosti. 

Tematické pracovní skupiny: 

1. Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita 

2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

3. Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj 

kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

4. Rovné příležitosti 

5. Matematická a digitální gramotnost na základních školách 

6. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a 

žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové 

poradenství v základních školách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru MAP2 

Volba předsedkyně ŘV MAP2 

Návrh: Řídící výbor schvaluje na post předsedkyně ŘV MAP2 Mgr. Zdeňku 

Hamousovou. 

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Volba místopředsedkyně ŘV MAP2 

Návrh: Řídící výbor schvaluje na post místopředsedkyně ŘV MAP2 Mgr. 

Zdenku Lněníčkovou. 

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

4. Schválení Statutu Jednacího řádu MAP2 

Státu obdržel každý člen ŘV předem prostřednictvím elektronické pošty a 

nebyla vznesena žádná připomínka. 

Návrh: Řídící výbor schvaluje předložený statut ŘV MAP2. 

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

5. Schválení Jednacího řádu MAP2 

Návrh Jednacího řádu obdržel každý člen ŘV předem prostřednictvím 

elektronické pošty a nebyla vznesena žádná připomínka. 

Návrh: Řídící výbor schvaluje předložený Jednací řád ŘV MAP2. 

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

6. Schválení organizační struktury projektu MAP2 

Návrh: Řídící výbor schvaluje návrh organizační struktury projektu MAP2 

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

7. Schválení komunikačního plánu projektu MAP2 

Návrh: Řídící výbor schvaluje návrh Komunikačního plánu projektu MAP2 

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

8. Schválení Memoranda o spolupráci MAP2 

Pan Olah upozornil předsedkyni výboru, že materiál nebyl odeslán předem dle 

Jednacího řádu všem členům ŘV. Předsedkyně navrhla neprojednávat 

Memorandum o spolupráci. Bude projednáno na dalším jednání ŘV. 

9. Různé 

Předsedkyní byla vznesena připomínka k promítnutému Memorandu o 

spolupráci MAP2. 

V bodě, který vymezuje rozsah spolupráce jsou uvedeny pouze čtyři základní 

oblasti namísto šesti. Pan Olah přislíbil, že připomínku do dokumentu 

zapracuje před odesláním návrhu všem členům ŘV. 

Pan Ing. Ryšavý, zástupce realizačního týmu projektu, zodpověděl dotazy 

ohledně aktuálních výzev IROP a nutnosti aktualizace Strategického rámce a 

dohody o investičních prioritách. 

Zástupci ředitelů škol vznesly dotaz ohledně realizace exkurzí v rámci 

projektu MAP2. Ze strany realizátora projektu se bude čekat na prostředky a 

není tak možné realizovat exkurze již v začátku projektu. Nejbližší termín je 

únor/březen 2019. 

Paní Renata Janků, zástupkyně zaměstnavatelů, seznámila přítomné o 

možnosti využití autobusů v rámci průmyslové zóny triangle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
 

 
                 
 

Kontakt  
MAS Vladař o.p.s. Karlovarská 6, 

Valeč  

tel: 608 121 375 

alexander.olah@vladar.cz 

www.vzdelavani-zatecko.cz  

www.vzdelavani-podboransko.cz 

 
 

Spojte se s námi! 
 

          

         JEDNÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP2   

Úvodem promluvil ředitel MAS Vladař, Ing. Ryšavý, 

představil projekt a vysvětlil složení a funkci 

pracovních skupin. 

Dále koordinátor plánování a PS, Bc. Olah, vysvětlil, 

čemu se věnovaly pracovní skupiny v předchozím 

projektu MAP1, představil sloučená ORP, cílové 

skupiny projektu, realizační tým a význam řídícího 

výboru. Dále představil náplň práce pracovních skupin 

s důrazem na jejich složení, plánování na školách, 

důležitost zpětné vazby týkající se výstupů z projektu. 

Dále byl představen harmonogram prací projektu. 

Diskuze probíhala během celého setkání, byly 

zodpovězeny otázky týkající se možností financování 

pomůcek a vzdělávacích aktivit, placení členů 

pracovních skupin a náplně práce pracovních skupin. 

Mezi dotazy zazněla i otázka na placení členů 

pracovních skupin, bylo vysvětleno, že placeným 

členem bude pouze vedoucí pracovní skupiny, ostatní 

členové mohou být odměněni jako lektoři v případě, že 

si pro pracovní skupinu připraví přednášku či představí 

nějaké téma. Dále bylo vysvětleno, že projekt je teprve 

ve stádiu hodnocení a první platby jsou očekávány v 

únoru, takže hradit nákupy pomůcek, exkurze a 

vzdělávání bude možné až na jaře. 

Zmíněn byl kontakt na paní Nipauerovou, manažerku 

IROP projektů, na kterou je možné se obracet (email 

andrea.nipauerova@vladar.cz, telefon 724 168 451). 

Celé setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo 

účastníky hodnoceno jako podnětné. 

 

 

SLEDUJTE NÁS NA WEBU a FACEBOOKU! 

Kde se dozvíte další informace o projektu MAP2? Již 

funguje náš web www.vzdelavani-zatecko.cz a  

www.vzdelavani-podboransko.cz. Máte nápad či 

zpětnou vazbu v čem by se mělo vzdělávání na Žatecku

a Podbořansku posunout?  

MAS VLADAŘ O.P.S.  
Karlovarská 6, Valeč 

 
 


