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Zápis z ustavujícího jednání projektu OP VVV MAP v ORP Mělník
Datum konání:
Místo:

24. května 2016 v 15:00 hod.
MÚ Mělník – zasedací místnost (č. p. 51)

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté:

---

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Společný úvod – seznámení s MAS Vyhlídky, z. s. a projektem
Prezentace - MAP v ORP Mělník
Řídící výbor MAP v ORP Mělník,
Schválení Statutu a Jednacího řádu
Různé, diskuze

Ad 1) Společný úvod – seznámení s MAS Vyhlídky, z. s. a projektem
Jednání zahájila Mgr. Galina Čermáková, vedoucí pracovník pro CLLD, která přivítala přítomné,
seznámila je s MAS Vyhlídky, z. s., : Představila projekt z operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání . v rámci tohoto dotačního titulu jsou MAS Vyhlídky, z.s. žadatelem a realizátorem
projektu na tvorbu místního akčního plánu rozvoje školství v ORP Měník. Je představen
projektový tým a prezentován program jednání. Poté předala slovo Bc. Monice Nové, DiS.,
hlavní metodičce projektu, která odprezentovala MAP v ORP Mělník. Místní akční skupina
(dále MAS) je nezávislým společenstvím a partnerstvím občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci),
které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z
národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování
kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní
získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Pracovní tým MAP v ORP Mělník

•
•
•
•

hlavní manažer projektu: Karolína Stránská
hlavní metodik projektu: Bc. Monika Nová, DiS.
koordinátor klíčových aktivit: Jarmila Čmejlová
odborník pro tvorbu strategií: Mgr. Galina Čermáková
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Ad 2) Prezentace - MAP v ORP Mělník
Žadatelem je MAS Vyhlídky, z. s. a partnerem žadatele projektu je město Mělník (bez
finančního příspěvku). Zahájení realizace projektu je od 1. května 2016 a ukončení realizace je
stanoveno na 30. 6. 2017.
Zapojeno do projektu je 38 obcí, celková úspěšnost je 97,44%.
MAP = místní akční plán je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
do 15 let a zahrnuje oblasti:
- včasná péče, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání
Má být tvořen partnersky a následně realizován zejména těmito subjekty:
- základní školy, mateřské školy, obce a zřizovatelé, neziskové organizace, odborníci a
rodiče
Fáze projektu:
1. Partnerství
• Vybudování fungujících vazeb, která pomohou zvýšit kvalitu vzdělávání zejména v
místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji spolupráce
dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.
• Udržitelný systém komunikace – setkávání a výměna zkušeností, efektivní
informovanost v území.
2. Budování znalostních kapacit
• V projektu budeme podporovat sdílení zkušeností a inspirací prostřednictvím
workshopů, vzájemného informování, kulatých stolů, výjezdních zasedání, stáží,
hospitací, poradenství od externích expertů či supervize.
• Informace o projektu budou cílovým skupinám a veřejnosti předávány za pomoci
internetových stránek, zpráv z jednání ŘV, ústní formou.
3. Dohoda o prioritách
• Sběr a vyhodnocení specifických potřeb na místní úrovni v dialogu s partnery regionu.
• Analýza – vymezení problémových oblastí a potřeb, dotazníky MŠMT, plánované
investice škol, syntéza existujících strategií, vymezení zvolených doporučených a
volitelných oblastí.
• Strategický rámec MAP – stanovené VIZE akce KLIMA, volba PRIORIT vzdělávání politiky
4. Evaluace
• Informace, které nasbíráme, budou sloužit jako podklad k dalším výzvám na Šablony.
• Budeme hodnotit úspěšnost procesu vytváření partnerství a toho, co se v projektu
podařilo udělat nejen pro děti ohrožené školním neúspěchem.
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Důležité
•
•
•

Školy nezapojené do MAP nebudou vyloučeny ze ŠABLON.
Školy nezapojené do MAP budou podpořeny pro realizaci společných projektů na
místní úrovni.
Školy nezapojené do MAP nebudou podpořeny z IROP pro realizaci investičních
projektů!

Povinná opatření akčního plánování
• Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
• Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
• Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Doporučená opatření akčního plánování
• Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
• Kariérové poradenství v základních školách

Volitelná - průřezová opatření akčního plánování
• Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
• Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
• Investice do rozvoje kapacit základních škol
• Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP
Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?
•
•
•
•
•
•

Systémové zlepšení řízení škol
Vytvoření partnerství škol v rámci ORP
Využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků
Posílení spolupráce se začleňováním dětí ohrožených školním neúspěchem
Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávání
Spolupráce při zajišťování společného vzdělávání

Co přinese MAP v ORP Mělník
• Možnost čerpat dotace na školy
• Demografickou studii celého ORP
• Aktivity spolupráce – společné vzdělávání ředitelů a zřizovatelů
• Koordinace škol při využívání šablon
• Akční plán s konkrétními cíli dle požadavků škol a zřizovatelů
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Ad 3) Řídící výbor MAP v ORP Mělník
ŘV MAP v ORP Mělník:
Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. ŘV je
hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Stanovuje priority vzdělávání, definuje vizi,
dohlíží na soulad investičních potřeb, zprostředkovává přenos informací do území, projednává
a schvaluje aktivity a opatření.
Členové výboru se aktivně účastní jeho jednání a zapojují se do procesu zpracování a pořízení
MAP a jeho přijetí. Podílí se na budování a rozvíjení partnerství, komunikační platformy a
spolupráce v oblasti vzdělávání.
Návrh na personální obsazení Řídícího výboru
Zástupce realizátora projektu MAP
Zástupce krajského akčního plánu (KAP)
Zástupce Středočeského kraje
Zástupce místních akčních skupin působících na území
Zástupci zřizovatelů škol
Zástupci vedení škol mateřských
Zástupci vedení škol základních

Zástupci organizací
vzdělávání

neformálního

Zástupci základních uměleckých škol
Zástupci rodičů

a

Bc. Monika Nová, DiS., Karolína Stránská
Mgr. Helena Jiráčková
PaedDr. Milan Němec, MBA
Mgr. Galina Čermáková, Milan Krmenčík
Ing. Bc. Vladimír Čmejla, Ing. Jan Čermák,
Ing. Marcela Hrejsová
Mgr. Ivana Hořejší, Šárka Škrabalová,
Mgr. Pavla Tučková
Mgr. František Viktorin,
Mgr. MgA. Kateřina Laloušková,
Mgr. Jitka Volemanová Samková,

zájmového
Alena Hlaváčková, Mgr. Jitka Králová,
Mgr. Jaroslava Brabcová
Jiří Lechner, Mgr. Čeněk Hlavatý
PhDr. Marcela Pánková, Petr Nový
Ing. Jan Petržílek, MBA,

Další zástupci dle návrhu ŘV

Předseda ŘV MAP v ORP Mělník
Všichni přítomní byli seznámeni s návrhem na předsedu ŘV. Manažerka MAS navrhla Bc.
Moniku Novou, DiS., žádný protinávrh nebyl podán a proto se přistoupilo k hlasování
předsedkyně ŘV.
Hlasování: o složení ŘV a předsedkyni ŘV - Bc. Monika Nová, DiS.
PRO: 18
PROTI: nikdo
ZDRŽEL SE: 1 (Nová)
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Předsedkyně ŘV byla schválena počtem 18 hlasy.

Ad 4) Statut ŘV a Jednací řád ŘV
Návrh statutu a řídícího výboru a jednacího řádu byl zaslán spolu s pozvánkou na jednání
ustavujícího zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Mělník. Bc. Nová seznamuje všechny
přítomné s textem obou dokumentů. F. Viktorin ze ZŠ Byšice oznamuje, že návrhy dokumentů
nebyly zaslány - věc bude prověřena a dokumenty budou zaslány dodatečně.
K návrhům statutu a jednacího řádu nejsou vzneseny žádné připomínky a náměty.
Hlasování: o Statutu ŘV a Jednacím řádu ŘV
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Statut a Jednací řád byl schválen.
Ad 5) Různé, diskuze
5.1.

Zástupci MAS Vyhlídky, z.s. informují přítomné o projektech pro z VVI formou
zjednodušeného financování pro MŠ a ZŠ /šablony/. Od května provádí místní akční
skupina tzv. animaci škol, tedy bezplatnou metodickou pomoc při zpracování a
administraci uvedených projektů.
5.2. Dotazy z pléna
Paní ředitelka Bc. Ivana Hořejší vznáší dotaz ohledně data plánovaného semináře k animaci
škol. Dále se přítomní dotazují na možnosti kombinování šablon a na samotnou
provázanost Místního akčního plánu a šablon.

Mgr. Galina Čermáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Usnesení z 1. zasedání Řídícího výboru
-

schvaluje složení ŘV, volí předsedkyni ŘV - Bc. Moniku Novou, DiS.
schvaluje Statut ŘV
schvaluje Jednací řád ŘV

Přílohy:
1. Seznam členů ŘV
2. Statut ŘV
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3. Jednací řád ŘV
4. Prezenční listina z jednání

Zapsala: Jarmila Čmejlová, Karolina Stránská a G. Čermáková

Hlavní manažer projektu:
Karolina Stránská

Hlavní metodik projektu:
Bc. Monika Nová, DiS

