Zápis z 6. jednání Řídícího výboru
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509

Místo konání:

zasedací místnost MAS Český les

Datum a čas:

25. dubna 2019, 10.00

Přítomni:

členové Řídícího výboru (dle prezenční listiny)
Přítomno 14 členů z 27 členů Řídícího výboru

Zápis:
Setkání Řídícího výboru vedla Ing. Eliška Heidlerová (manažerka projektu)
1. Úvod
 E. Heidlerová přivítala přítomné a zahájila jednání.
 Přítomným členům ŘV představila obsah jednání.
2. Informace o průběhu projektu
 E.

Heidlerová

navázala

informacemi

o

dosavadním

průběhu

projektu

a harmonogramem MAP II pro následující 2 měsíce, tj. květen a červen.
3. PS pro financování
 Přítomným byly představeny činnosti pracovní skupiny pro financování v měsíci
březnu 2019.
4. Sběr projektových záměrů školských zařízení do Strategického rámce MAP (SR
MAP)
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 Členové ŘV byli informováni o průběhu sběru projektových záměrů do SR MAP a
podepisování souvisejících dokumentů:
o Souhlasů zřizovatele se zařazením projektového záměru do SR MAP,
o Dohod o efektivní využitelnosti investice,
o Dohoda o potřebnosti a využitelnosti investice.
 Zpracované záměry ve SR MAP budou v průběhu května zaslány všem školským
zařízením a obcím k finální revizi.
5. Prioritizace projektových záměrů v SR MAP


Členové PS pro financování navrhli způsob prioritizace projektových záměrů na svém
březnovém jednání a předkládají ho jako doporučení pro ŘV.



ŘV vzal návrh PS v potaz a upravil jej následovně:
1. Začátek realizace projektu (přednost mají záměry se začátkem realizace
v aktuálním roce).
2. Stav přípravy projektu (přednost mají záměry ze zpracovanou projektovou
dokumentací, se stavebním povolením apod.).
3. Záměry určené jako prioritní příslušnou pracovní skupinou.
4. Cíle priorit dle prioritizace ŘV (přednost mají záměry vztahující se k cílům
priorit, které určil jako prioritní ŘV – první tři priority.
5. Existence aktuální dotační výzvy (přednost mají záměry, ke kterým existuje
aktuální dotační program).
Prioritní záměry jsou ty, které splňují podmínku 1 nebo 5, a k tomu minimálně
jednu z podmínek 2, 3 nebo 4.



ŘV ukládá realizačnímu týmu, aby záměry zařazené do SR MAP prioritizoval dle
výše uvedeného způsobu.

6. Schválení cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
 Hlavní manažerka představila ŘV aktualizované cíle priorit definovaných v SR MAP.
 Cíle byly projednány na jednání PS v březnu a konzultovány se školami v území i
širokou veřejností.
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 Cíle byly zaslány členům ŘV před jednáním e-mailem. Členové ŘV neměli
k dokumentu žádné připomínky.
 Cíle jednotlivých priorit SR MAP byly ŘV projednány a jednomyslně schváleny.
7. Akční plán na období 1. 4. 2019 – 30. 6. 2020 (AP1)


RT MAP předložil členům ŘV ke schválení AP1.



Všechny aktivity uvedené v AP1 byly konzultovány s partnery (sběr námětů pro
konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce) a širokou veřejností.



PS pro financování projednala na březnovém jednání zdroje financování jednotlivých
aktivit.



PS pro rovné příležitosti potvrdila, že všechny navržené aktivity jsou v souladu se
zásadou rovného přístupu ke vzdělání.

 AP1 byl zaslán členům ŘV před jednáním e-mailem. Členové ŘV neměli
k dokumentu žádné připomínky.
 Návrhy aktivit i celý Akční plán na období 1. 4. 2019 – 30. 6. 2020 byly ŘV
projednány a jednomyslně schváleny.
8. Logické rámce, projektové fiše
 Hlavní manažerka informovala přítomné, že úkolem ŘV je rozhodnout, které aktivity
z AP1 budou rozpracovány do formy logického rámce nebo projektové fiše
 Členové ŘV jednomyslně přijali návrh realizačního týmu, včetně jeho
zdůvodnění, v následující podobě: Z Akčního plánu na období 1. 4. 2019 – 30. 6.
2020 není potřeba žádné aktivity dále rozpracovávat do podoby logického rámce nebo
projektové fiše. Zdůvodnění: Reálný význam má rozpracovávat pouze aktivity
spolupráce a ty jsou všechny velmi podrobně popsány v žádosti o projekt MAP II.
Jejich rozpracování v žádosti v podstatě odpovídá podobě logických rámců.
9. 2. Evaluační zpráva
 Evaluační šetření Implementace MAP (vzdělávacích akcí) proběhlo v únoru a březnu.
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 Evaluační zpráva byla předložena k projednání všem PS na jednání v březnu, členům
ŘV poslána před jednáním e-mailem.


Členové ŘV neměli k dokumentu žádné připomínky. Dokument byl jednomyslně
schválen, včetně závěrečného doporučení: „Na základě evaluačního šetření nebyly
zjištěny žádné zásadní nedostatky při realizaci aktivit implementace. Z výsledků je
patrné, že účastníci jsou se vzdělávacími aktivitami spokojeni jak z pohledu jejich
přínosu, tak z hlediska organizačního. Ke vzdělávacím akcím nebyly žádné zásadní
připomínky ze strany účastníků. Realizační tým bude tedy nadále vybírat lektory a
témata akcí nastaveným způsobem.“

10. Průběžná sebehodnotící zpráva
 Zpráva hodnotí prvních 12 měsíců realizace projektu a je vytvářena podle předepsané
šablony.
 Členům ŘV byla zaslána k připomínkám před jednáním e-mailem.
 Členové ŘV neměli k dokumentu žádné připomínky. Dokument byl jednomyslně
schválen.
11. Aktualizace dokumentů – Organizační struktura, Komunikační plán, Seznam a
popis evaluací
 Výše zmíněné dokumenty byly aktualizovány z důvodu předkládání 2. Zprávy o
realizaci projektu Řídícímu orgánu MAP.
o Organizační struktura
 Změna ve složení ŘV a PS
 Nový Statut ŘV
 Doplněn obsah jednání ŘV a PS
o Komunikační plán
 Konzultační proces v médiích bude probíhat nově 2x ročně (původně 4x
ročně)
 Změna termínu podpory znalostních kapacit ŘV
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o Seznam a popis evaluací
 Drobné změny v harmonogramu
 Členům ŘV byly všechny dokumenty zaslány k připomínkám před jednáním emailem.
 Členové ŘV neměli k dokumentům žádné připomínky. Všechny tři aktualizované
dokumenty byly jednomyslně schváleny.
12. Pozvánky na semináře/workshopy
 Hlavní manažerka informovala o seminářích, které se budou konat v dubnu 2019:
o Rozvíjení čtenářské pregramotnosti v podmínkách MŠ - 30. 4. 2019, 9.30
o Pojďme se inspirovat aneb inkluze u nás a jinde – 30. 4. 2019, 13.00
13. Příští setkání Řídícího výboru
 E. Heidlerová informovala, že další setkání ŘV se bude konat v červnu 2019,
pravděpodobně 6. 6. 2019.
 Po jednání ŘV bude následovat školení jeho členů za účasti lektora z Agentury pro
sociální začleňování.

V Domažlicích dne 25. dubna 2019

Jméno a podpis zhotovitele zápisu: Marek Zachariáš
Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Mgr. Tereza Králová
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