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Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy 

Datum:  1. 12. 2022 

Čas:  15:00-16,30 

Místo:  Klatovy, Klášter 

Přítomno:  dle prezenční listiny  

(z 18 členů ŘV přítomno 8 osobně, 3 v zastoupení, dále přítomen 1 host a 4 členové 

realizačního týmu) 

Program: 

1. Úvod 

2. Průběh realizace MAP II SO ORP Klatovy, ukončení MAP II 
3. Výhled MAP -Představení MAP III, v červnu výzva MAP IV, předpoklad MAP V 
4. Strategický rámec MAP II a Akční plán 2023 - aktualizace 
5. Diskuze 
 

Ad 1 Úvod 

Úvodem  byli přítomní přivítáni a  představen program jednání.  

Ad 2 Průběh realizace MAP II SO ORP Klatovy  

Realizační tým seznámil  stručně přítomné s průběhem realizace projektu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání SO ORP Klatovy (dále MAP II). Seznámil je s již proběhlými a plánovanými 

aktivitami spolupráce – implementace. 

Ad  3 Pokračování projektu MAP III – vize do budoucna (MAP IV, V) 

Přítomní byli informováni o pokračování projektu. MAP III  bude tzv. přechodový projekt, 

okleštěný o implementační aktivity, bude trvat 11 měsíců, PS budou dále probíhat, v rámci PS 

budou zváni hosté – otevřená jednání i pro učitele.  

ŘV bude pokračovat a bude aktualizován, rovněž skupina Rovné příležitosti a Finance, ČG a MG. 

Ad 4 Strategický rámec MAP (dále SR MAP) a Akční plán 2023 

Přítomní byli seznámeni s aktualizací SR MAP. Aktualizovala se návrhová i analytická část, 

kterou členové ŘV dostali k pročtení a připomínkování. Před tím ji stejně jako akční plán 

dostali k připomínkování zástupci škol a členové PS s ní byli seznámeni na jednáních PS. 

Všechny došlé připomínky byly zapracovány. ŘV dostal již verzi se zapracovanými 

připomínkami. Nikdo z přítomných k dokumentům nemá připomínky. 

Dokument SR MAP II SO ORP Klatovy, vč. Analytické části a Seznamu investičních priorit  byl 

schválen většinou hlasů, pro bylo 11 hlasů, proti - 0, zdrželo se hlasování -  0. 
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Akční plán na rok 2023 je oproti loňsku omezen, mnoho implementačních aktivit nelze realizovat 

v rámci MAP III. Příští rok proběhne zejména evaluace dosavadních aktivit (ta již probíhá), do RT je 

aktivně zapojen evaluátor se zkušenostmi z evaluačních procesů. Mimo to se předpokládá sběr 

námětů na aktivity od škol. 

K Akčnímu plánu na rok 2023 nejsou žádné připomínky. 

Dokument Akční plán 2023  byl schválen většinou hlasů, pro bylo 11 hlasů, proti - 0, zdrželo se 

hlasování -  0. 

AD 5 Diskuze  

RT: PPP má možnost v rámci šablon realizovat projekt a v rámci něj zajistit školám 

speciální pedagogy a školní psychology. Každá škola (do 179 žáků) by měla mít nárok dle 

počtu žáků na  speciálního pedagoga nebo školního psychologa, nejmenší školy 0,2 úvazku 

maximálně. Nevíme, zda PPP projekt podá, předtím by měla mapovat potřeby. Snažili 

jsme se s ní komunikovat, že zájem na Klatovsku je.  

Štruncová (NPI ČR): Je to pilotní projekt (Šablony pro PPP) a měly by ho dle informací NPI 

podat všechny PPP, od roku 2025 by pak měla jít podpora těchto pozic přímo ze státního 

rozpočtu.  

Štruncová (NPI ČR): NPI nabízí také programy  pro školy na překlenovací období – 

konzultace, kurzy. 

RT: Budeme se snažit nadále získávat od PPP informace. Dále MŠMT připravuje podporu 

školám -orgán na úrovni kraje tzv. Střední článek podpory vzdělávání, aby se školy měly 

na koho obrátit. Přítomní se shodli, že ho v současné době nevnímají jako nutný a 

potřebný. 

 

Řídící výbor konstatoval, že všechny zúčastněné školy v projektu MAP II budou pokračovat 

i v rámci přechodového projektu MAP III ORP Klatovy. Členové ŘV budou pokračovat ve 

své činnosti i v projektu MAP III. Další setkání ŘV bude koncem března 2023, kdy 

proběhne aktualizace dokumentů ŘV. 

 

Zapsala: Jana Kadlecová 

 

 


