Ekoregion Úhlava, z.s.
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
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Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy
Datum:
Čas:
Místo:
Přítomno:

25. června 2020
15:00-17:00

Klatovy, Plánická 174, býv. Dominikánský klášter
dle prezenční listiny
(z 19 členů ŘV přítomno 11 osobně, 1 v zastoupení, dále přítomni 4 členové
realizačního týmu)

Program:
1. Úvod

2.
3.
4.
5.
6.

Průběh realizace a zapojení škol do MAP II SO ORP Klatovy
Analýza MAP Klatovy – představení aktualizovaného dokumentu
Plán evaluace
Diskuse
Závěr

Ad 1 Úvod
Úvodem byli přítomní přivítáni a představen program jednání.

Ad 2 Průběh realizace MAP II SO ORP Klatovy a plánované aktivity v rámci projektu na
nejbližší období
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 (viz. přiložená prezentace).

Ad 3 Analýza MAP Klatovy
Přítomní byli seznámeni s aktualizací Analytické části Strategického rámce MAP. Prezentace je
součástí tohoto zápisu. Aktualizovaný dokument bude rozeslán členům ŘV MAP společně s tímto
zápisem a zveřejněn na webu na stránkách projektu (https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistniakcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy). Dokument je možné
připomínkovat do 31.7.2020. Následně budou připomínky zapracovány RT a bude zveřejněna
finální verze dokumentu. Dále byla s Řídícím výborem konzultována a projednána na SWOT3
analýza prioritních oblastí (výsledek viz příloha)

Ad 4 Plán evaluace
RT představil Plán evaluace MAP Klatovy, který byl členům předem zaslán. Plán evaluace bude
zveřejněn na webových stránkách MAS Ekoregion Úhlava, z.s. v dokumentech (viz výše)
Dokument Plán evaluace SO ORP Klatovy byl schválen většinou hlasů, pro bylo 12 hlasů, proti - 0,
zdrželo se hlasování - 0.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II SO ORP Klatovy CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011066
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Ad 5 Diskuse
p. Haišman (MAS Pošumaví) – upozornil na možnost zaměření se v rámci projektu na vývoj a
případné změny ve školství po celorepublikové karanténě, uvedl dobrou zkušenost
s lektorem/konzultantem panem Schwarzem, organizace Do světa „ Co přinesl a odnesl virus“
RT: zjistí zájem v území a dle situace osloví lektora
P. Langmayerová (starostka Běšin) požádala o zaslání informace o analýze a SWOT3 analýze emailem
RT: zašle podklady

Zapsala: Jana Kadlecová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II SO ORP Klatovy CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011066

