
 
 

Projekt „MAP II v ORP Vodňany“ 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669 

 

Zápis z jedﾐáﾐí ŘídíIího výHoru MAP II  

dne 11. prosince ヲヰヱ9 od ヱヰ:ヰヰ hodiﾐ, kaﾐIelář MAS Vodňaﾐská ryHa ,  
ﾐáﾏ. SvoHody ヱヰ, Vodňaﾐy  

 

Přítoﾏﾐi: dle prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ 

 

Program:  

1. )ahájeﾐí 
2. Informace k plﾐěﾐí akti┗it projektu 

3. Výstup┞ z ┗┞hodﾐoIeﾐí ┗lastﾐího pokroku škol a z ﾏapo┗áﾐí sta┗u ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh 
příležitostí ┗ úzeﾏí 

4. SIh┗áleﾐí Akčﾐího pláﾐu MAP pro úzeﾏí ORP Vodňaﾐ┞ a oHIi Čepřo┗iIe ﾐa rok ヲヰヲヰ 

5. SIh┗áleﾐí aktualizaIe příloh┞ StrategiIkého ráﾏIe Iﾐ┗estičﾐí a další priorit┞ 

6. Pláﾐ další čiﾐﾐosti 
7. Diskuze 

8. Shrﾐutí, zá┗ěr 

 

ad 1) V ú┗odu při┗ítala předsedk┞ﾐě ŘV přítoﾏﾐé a koﾐstato┗ala, že jedﾐáﾐí ŘV je 
usﾐášeﾐísIhopﾐé. VšiIhﾐi čleﾐo┗é dostali eﾏailo┗ou poštou poz┗áﾐku s programem a 

podklado┗é ﾏateriál┞ pro jedﾐáﾐí. 
Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka projektu požádala přítoﾏﾐé o sIh┗áleﾐí doplﾐěﾐí prograﾏu jedﾐáﾐí a 

přidáﾐí Hodu AktualizaIe orgaﾐizačﾐí struktur┞ MAP dle potřeH úzeﾏí a to z ﾐásledujíIíIh 
dů┗odů: 

- Výﾏěﾐa čleﾐa ŘV – Jihočeský kraj jﾏeﾐo┗al čleﾐeﾏ ŘV Iﾐg. Josefa Špírka 
ふﾐáhradﾐíkeﾏ Mgr. Kolářeぶ 

- Delego┗áﾐí ﾐo┗ého čleﾐa ŘV – MAS Rozkět z.s. delego┗ala BI. Jaﾐu FakeﾐHergo┗ou, 
MAS Rozkět půsoHí ┗ úzeﾏí ORP Vodňaﾐ┞ ふoHIe ChelčiIe, LiHějo┗iIe a Trusko┗iIeぶ. 

- Úpra┗a počtu čleﾐů PraIo┗ﾐíIh skupiﾐ ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa proje┗eﾐý zájeﾏ praIo┗at ┗ PS 

ŘV souhlasit s projedﾐáﾐíﾏ. Jedﾐotli┗é zﾏěﾐ┞ zdů┗odﾐila hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka projektu. 
 

ŘV sIhvaluje AktualizaIi Orgaﾐizačﾐí struktury MAP. 
 

ad ヲぶ Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka projektu sezﾐáﾏila přítoﾏﾐé s plﾐěﾐí jedﾐotli┗ýIh akti┗it projektu: 
a) Řízeﾐí projektu: 

- B┞l ustaﾐo┗eﾐ OdHorﾐý Realizačﾐí týﾏ, který t┗oří ﾏetodik/faIilitátor, ﾏaﾐažer 
KA, zástupIi škola ┗edouIí ┗šeIh PS 



 
- RT adﾏiﾐistrati┗ﾐí t┗oří hla┗ﾐí ﾏaﾐažer projektu, fiﾐaﾐčﾐí ﾏaﾐažer a 

adﾏiﾐistrati┗ﾐí  a PR praIo┗ﾐík 

- OdHorﾐý RT IﾏpleﾏeﾐtaIe ﾏaﾐažer KA a čleﾐo┗é PS 

VšeIhﾐ┞ týﾏ┞ se pra┗idelﾐě sIházejí. 
 

b) Rozvoj a aktualizace MAP 

- Řízeﾐí proIesu roz┗oje a aktualizace MAP – H┞l ustaﾐo┗eﾐ ŘV, RT MAP i PS 

- )praIo┗áﾐí koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu – koﾏuﾐikačﾐí plﾐá H┞l sIh┗áleﾐ ﾐa jedﾐáﾐí ŘV dﾐe 
28. 5. 2019 

- PS FiﾐaﾐIo┗áﾐí – po┗iﾐﾐá PS, ┗ roIe ヲヰヱΓ se sešla ン┝, ﾏá Γ čleﾐů, ﾐapř. ﾐa┗rhuje, jak 
fiﾐaﾐIo┗at akti┗it┞, které jsou zahrﾐuté do StrategiIkého ráﾏIe MAP 

- PS ČG - po┗iﾐﾐá PS, ┗ roIe ヲヰヱΓ se sešla ン┝, ﾏá ヶ čleﾐů, zaHý┗á se roz┗ojeﾏ čteﾐářské 
graﾏotﾐosti a roz┗ojeﾏ poteﾐIiálu každého žáka 

- PS MG - v roIe ヲヰヱΓ se sešla ン┝, ﾏá Α čleﾐů, zaHý┗á se roz┗ojeﾏ ﾏateﾏatiIké 
graﾏotﾐosti a roz┗ojeﾏ poteﾐIiálu každého žáka 

- PS pro ro┗ﾐé příležitosti - v roce 2019 se sešla ン┝, ﾏá Α čleﾐů, zaHý┗á se řešeﾐíﾏ 
ro┗ﾐýIh příležitostí a přeIhodů ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

- PS MŠ - v roIe ヲヰヱΓ se sešla ン┝, ﾏá Β čleﾐů, zaHý┗á se roz┗ojeﾏ poteﾐIiálu každého 
dítěte, začleﾐěﾐíﾏ oHlasti digitálﾐí graﾏotﾐosti a ┗┞uží┗áﾐí ICT ┗ MŠ 

- PS Vzdělá┗áﾐí ﾏiﾏo ┗┞učo┗áﾐí - v roIe ヲヰヱΓ se sešla ン┝, ﾏá Γ čleﾐů a zaHý┗á se 
roz┗ojeﾏ poteﾐIiálu každého žáka ┗ oHlasteIh zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
které ┗edou k roz┗oji graﾏotﾐostí a ro┗ﾐýIh příležitostí 

- Podpora škol ┗ pláﾐo┗áﾐí – je zpraIo┗aﾐý popis potřeH škol ┗ úzeﾏí 
- Rozvoj a aktualizace MAP – zpraIo┗áﾐ Akčﾐí pláﾐ pro rok ヲヰヲヰ 

- SpolupráIe s iﾐdi┗iduálﾐíﾏ projekteﾏ s┞stéﾏo┗ýﾏ – StrategiIké řízeﾐí a pláﾐo┗áﾐí ┗e 
školáIh a úzeﾏí ふSRPぶ – pra┗idelﾐá účast ﾐa ┗zdělá┗aIíIh akIíIh 

- Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit ŘV – 1x za projekt – seﾏiﾐář o příčiﾐáIh a forﾏáIh 
ﾐero┗ﾐostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí a jejiIh důsledIíIh – Hude plﾐěﾐo ┗ dalšíﾏ oHdoHí 

- Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit – ┘orkshop┞, ┗ýﾏěﾐa zkušeﾐostí o téﾏateIh k┗alitﾐího 
iﾐkluzí┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro praIo┗ﾐík┞ škol a zřizo┗atele – Hude plﾐěﾐo ┗ dalšíﾏ 
oHdoHí 

- Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit – workshopy s rodiči – ヴ┝ Hěheﾏ realizaIe projektu – 

rodiče Hudou zapojeﾐi do odHorﾐé diskuze o k┗alitě iﾐkluzí┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí – bude 

plﾐěﾐo ┗ dalšíﾏ oHdoHí 
 

c) Evaluace a monitoring 

- Evaluace a monitoring – pra┗idelﾐý ﾏoﾐitoriﾐg a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí realizaIe Ielého 
projektu ┗četﾐě realizo┗aﾐýIh akti┗it iﾏpleﾏeﾐtaIe – proHíhá průHěžﾐě 



 
- )praIo┗áﾐí seHehodﾐotíIíIh zprá┗ – Ielko┗é zhodﾐoIeﾐí realizaIe projektu – 

proHíhá průHěžﾐě. 

ŘV Here ﾐa vědoﾏí plﾐěﾐí jedﾐotlivýIh aktivit projektu. 

ad ンぶ Maﾐažerka klíčo┗ýIh akti┗it sezﾐáﾏila čleﾐ┞ ŘV s ┗ýstup┞ z ┗┞hodﾐoIeﾐí ┗lastﾐího 
pokroku škol a ﾏapo┗áﾐí sta┗u ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí ┗ úzeﾏí. 

Každá ﾏateřská škola zpraIo┗ala ┗ k┗ětﾐu ヲヰヱΓ refle┝i s ﾐáz┗eﾏ V┞hodﾐoIeﾐí ┗lastﾐího 
pokroku ふrefle┝eぶ a popis potřeH ┗ ﾏateřské škole, který předala realizačﾐíﾏu týﾏu ふRTぶ MAP 
II. RT MAP II agrego┗al potřeH┞ ┗šeIh škol zapojeﾐýIh do projektu do souhrﾐﾐého 
dokuﾏeﾐtu, který je podkladeﾏ pro aktualizaIe aﾐal┞tiIké části a ﾐa┗rho┗áﾐí akti┗it škol a 
akti┗it spolupráIe do StrategiIkého ráﾏIe ふSRぶ MAP ┗ průHěhu realizaIe projektu.  

Popis┞ potřeH škol zahrﾐují téﾏa: 

 Čteﾐářská pregraﾏotﾐost/ graﾏotﾐost a roz┗oj poteﾐIiálu každého dítěte 

 MateﾏatiIká pregraﾏotﾐos/ graﾏotﾐost a roz┗oj poteﾐIiálu každého dítěte 

 Roz┗oj koﾏpeteﾐIí ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí  

 Roz┗oj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí a roz┗oj kulturﾐího po┗ědoﾏí dětí 

Otázk┞ do dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí „Nasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí ┗ )Š a MŠ ﾐa úzeﾏí ORP 
Vodňaﾐ┞ a oHIe Čepřo┗iIe“ H┞l┞ ┗┞t┗ořeﾐ┞ ﾐa základě požada┗ků Metodik┞ ro┗ﾐýIh 
příležitostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí pro prioritﾐí osu ン OP VVV. RT MAP II ┗e spolupráIi s aﾐal┞tik┞ 
┗┞t┗ořil d┗a druh┞ dotazﾐíků. Jedeﾐ H┞l určeﾐ ﾏateřskýﾏ školáﾏ a druhý základﾐíﾏ školáﾏ. 
Řada otázek se shoduje s požada┗k┞ ﾐa ┗ýkazﾐiIt┗í od MŠMT ČR, které ředitelé pra┗idelﾐě 
ode┗zdá┗ají. )praIo┗aﾐý dokuﾏeﾐt je také jedﾐíﾏ z podkladů pro aktualizaIi aﾐal┞tiIké části. 
)áro┗eň je podkladeﾏ pro realizaIi dalšíIh ﾏístﾐíIh šetřeﾐíIh týkajíIíIh se ﾐasta┗eﾐí ro┗ﾐýIh 
příležitostí ┗ ORP Vodňaﾐ┞ a ﾐa úzeﾏí oHIe Čepřo┗iIe. 

V realizo┗aﾐýIh šetřeﾐích H┞lo oslo┗eﾐo Α ﾏateřskýIh škol a ン základﾐí škol┞ a )UŠ. Z 

ﾏateřskýIh škol se zapojilo ┗šeIh Α škol, ze základﾐíIh škol se také zúčastnily ┗šeIhﾐ┞ ン škol┞ 
a ヱ )UŠ.  

ad ヴぶ Metodička a ﾏaﾐažerka klíčo┗ýIh akti┗it sezﾐáﾏil┞ čleﾐ┞ ŘV s dů┗od┞ sesta┗eﾐí Akčﾐího 
pláﾐu pro úzeﾏí ORP Vodňaﾐ┞ a oHeI Čepřo┗iIe a předložil┞ teﾐto dokuﾏeﾐt ke sIh┗áleﾐí. 
Dokuﾏeﾐt forﾏuluje koﾐkrétﾐí akti┗it┞, které se ﾏají ﾐa úzeﾏí ORP Vodňaﾐ┞ a oHIe 
Čepřo┗iIe ┗ daﾐéﾏ oHdoHí připra┗o┗at ﾐeHo již realizo┗at.  



 
Při ﾐa┗rho┗áﾐí jedﾐotli┗ýIh akti┗it H┞l Hráﾐ zřetel ﾐa ┗┞┗ážeﾐost ┗ ráﾏIi po┗iﾐﾐýIh téﾏat 
ふpodpora čteﾐářské graﾏotﾐosti a roz┗oje poteﾐIiálu každého žáka, podpora ﾏateﾏatiIké 
graﾏotﾐosti a roz┗oje poteﾐIiálu každého žáka, podpora roz┗oje k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐíぶ i téﾏat ┗olitelﾐýIh ふroz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí a 
pro rozvoj potenIiálu každého žáka, roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí a graﾏotﾐosti dětí a žáků, 
roz┗oj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků, pro roz┗oj regioﾐálﾐí ideﾐtit┞ a 
poteﾐIiálu každého žákaぶ. Jedﾐotli┗é akti┗it┞ ┗┞Iházejí z ﾏožﾐostí, ale i potřeH jedﾐotli┗ých 

škol ┗ daﾐéﾏ úzeﾏí. Na┗rho┗aﾐé akti┗it┞ H┞l┞ průHěžﾐě diskuto┗áﾐ┞ a doplňo┗áﾐ┞ ┗e ┗šeIh 
praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh. Součástí dokuﾏeﾐtu jsou i akti┗it┞ pl┞ﾐouIí z dotačﾐího titulu 
„ŠaHloﾐ┞ II“, který čerpají ┗šeIhﾐ┞ škol┞ ┗ ORP Vodňaﾐ┞ a oHIe Čepřo┗iIe. 

ŘV sIhvaluje Akčﾐí pláﾐ MAP pro úzeﾏí ORP Vodňaﾐy a oHeI ČepřoviIe. 

ad 5) Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka projektu předložila přílohu StrategiIkého ráﾏIe – Iﾐ┗estičﾐí a další 
priorit┞ a sezﾐáﾏila přítoﾏﾐé se zﾏěﾐaﾏi a doplﾐěﾐíﾏi.  

- BI. Jaﾐa FakeﾐHergo┗á ┗ krátkosti předsta┗ila záﾏěr oHIe Trusko┗iIe 

- BI. Dagﾏar Sladká požádala o doplﾐěﾐí záﾏěru pro soukroﾏou MŠ Sluﾐíčko, 
které je zřizo┗ateleﾏ 

- ┗šeIhﾐ┞ předložeﾐé záﾏěr┞ jsou sIh┗áleﾐ┞ zřizo┗atelem 

            Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka připoﾏﾐěla, že další aktualizaIe ﾏůže proHěhﾐou ﾐejdří┗e za 6 

ﾏěsíIů. Žádﾐý záﾏěr, i kd┞ž je již zrealizo┗aﾐý, se ﾐeﾏůže z této příloh┞ ┗┞jíﾏat, ﾏohou se 
pouze přidá┗at.  

         ŘV sIhvaluje aktualizaIi přílohy StrategiIkého ráﾏIe – Iﾐvestičﾐí a další priority. 

ad ヶぶ Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka iﾐforﾏo┗ala, že pláﾐ další čiﾐﾐosti ┗┞plý┗á z postupů MAP, ┗šeIhﾐ┞ 
akti┗it┞ projektu Hudou průHěžﾐě plﾐěﾐ┞. 

ad 7) Diskuze 

ad 8) )á┗ěr – předsedk┞ﾐě ŘV poděko┗ala přítoﾏﾐýﾏ za účast a s přáﾐíﾏ hezkýIh VáﾐoI se 
rozloučila. 

 

 

)apsala: Aleﾐa Cepáko┗á 


