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Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy 

Datum:  20. ledna 2022 

Čas:  15:00-17:00 

Místo:  Klatovy, Plánická 174, býv. Dominikánský klášter 

Přítomno:  dle prezenční listiny  

(z 19 členů ŘV bylo přítomno 8 členů osobně a 4 v zastoupení, dále  byli přítomni 4 

členové realizačního týmu) 

Program: 

1. Úvod 
2. Vyhodnocení Akčního plánu (realizovaných aktivit) MAP II Klatovy 
3. Plánované aktivity v rámci projektu na nejbližší období 
4. Aktualizace Seznamu IP  
5. Projekt MAP III 

6. Diskuze 
 

Ad 1 Úvod 

Úvodem  byli přítomní přivítáni a  představen program jednání.  

Ad 2 Vyhodnocení Akčního plánu (realizovaných aktivit) MAP II 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 aktivitami, které vychází 

z akčního plánu (viz. přiložená prezentace). Realizace aktivit byla vyhodnocována průběžně v rámci 

porad RT, PS. V rámci setkání ŘV byly jednotlivé aktivity vyhodnoceny. Prozatím se daří akční plán 

naplňovat, přesto, že díky opatřením v důsledku epidemie COVID 19 došlo k časovým posunům při 

realizaci zejména implementačních aktivit, které jsou určeny i dětem a žákům. Aktivity pro pedagogy 

byly realizovány. Většina implementačních aktivit, kterých se účastní děti, se posunula na červen a 

září. Aktivity, které nemohly být realizovány v plánované době, byly realizovány od června do 

listopadu 2021. 

Ad  3 Plánované aktivity v rámci projektu na nejbližší období 

Přítomní byli seznámeni s aktivitami připravovanými na rok 2022. Částečně bude stále dobíhat 

realizace posunutých aktivit, ale jsou připraveny i další dle potřeb a zájmu škol či podnětů z PS. 

Členové řídícího výboru se seznámili s návrhem Akčního plánu 2022. Nikdo z přítomných k němu 

neměl připomínky. Dokument Akční plán na rok 2022 MAP II Klatovy,  byl schválen většinou hlasů, 

pro bylo 12 hlasů, proti - 0, zdrželo se hlasování -  0.) 

Aktualizovaný dokument bude zveřejněn na webu na stránkách projektu (https://www.ekoregion-

uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy). 

http://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina
https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy
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Ad 4  Aktualizace Seznamu IP a SR MAP Klatovy 

RT představil aktualizovaný SR MAP. Došlo k aktualizaci v Seznamu investičních priorit pro období 

2014-2021, z důvodu, že některé školy plánují podat žádost do PRV (přechodné období).  K 

navrženým změnám nebyly vzneseny žádné připomínky z řad členů ŘV.  Zároveň byly od škol sebrány 

investiční záměry na operační období 2021-2027 a zařazeny do nové tabulky dle metodiky MŠMT. 

Dokument SR MAP II SO ORP Klatovy, vč. Seznamu investičních priorit  byl schválen většinou hlasů, 

pro bylo 12 hlasů, proti - 0, zdrželo se hlasování -  0.) 

Aktualizovaný dokument bude zveřejněn na webu na stránkách projektu (https://www.ekoregion-

uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy) a také na 

stránkách MMR. https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap) 

Ad 5 Projekt MAP III 

Žádost o projekt MAP III byla v prosinci 2021 podána na OP VVV. 

Ad 6 Diskuse 

 

Zapsala: Jitka Babková 
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