
 
 

Projekt „MAP II v ORP Vodňany“ 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669 

 

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP II  

dne 2. prosince 2021 od 10:00 hodin, zasedací místnost MAS Vodňanská ryba,  

nám. Svobody 10, Vodňany  

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program:  

1. Zahájení  

2. Aktualizace složení řídícího výboru MAP II 

3. Informace o plnění aktivit projektu 

4. Schválení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Vodňany a obce 

Čepřovice 2021 včetně příloh 

- Organizační struktura MAP II v ORP Vodňany 2021 
- Komunikační plán MAP II v ORP Vodňany 2021 
- Identifikace dotčené veřejnosti MAP II v ORP Vodňany 2021 
- Analytická část Místního akčního plánu pro ORP Vodňany a obec 

Čepřovice 2021 (včetně příloh) 
- Agregované popisy potřeb škol 2021 
- Mapování stavu nastavení rovných příležitostí ve školách 2021 
- Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vodňany a obec Čepřovice 2022   
- Seznam investičních priorit (verze prosinec 2021) 
- Seznam investičních priorit na období 2022 - 2027 

5. Plán další činnosti 

6. Udržení procesu MAP v území 

7. Diskuse 

8. Shrnutí, závěr   

 
ad 1) V úvodu přivítala předsedkyně ŘV přítomné a konstatovala, že jednání ŘV je 
usnášeníschopné. Všichni členové dostali emailovou poštou pozvánku s programem a 
podkladové materiály pro jednání. 
ad 2) Manažerka projektu informovala členy ŘV, že od 1. 9. 2021 byla jmenována paní 
Barbora Křížková Louženská ředitelkou ZŠG Vodňany, z tohoto důvodu bude v Řídícím výboru 
zastupovat vedení škol, nikoliv učitele a pan Ladislav Horváth (dřívější zástupce vedení škol) 



 
bude v Řídícím výboru zastupovat učitele. K jiným změnám ve složení Řídícího výboru 
nedochází. 
 
ŘV schvaluje aktualizaci složení ŘV. 
 
ad 3) Hlavní manažerka projektu seznámila přítomné s plnění jednotlivých aktivit projektu: 

a) Řízení projektu: 
- Byl ustanoven Odborný Realizační tým, který tvoří metodik/facilitátor, manažer 

KA, zástupci škola vedoucí všech PS 
- RT administrativní tvoří hlavní manažer projektu, finanční manažer a 

administrativní a PR pracovník 
- Odborný RT Implementace manažer KA a členové PS 

Všechny týmy se pravidelně scházejí. 
 

b) Rozvoj a aktualizace MAP 
- Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP – byl ustanoven ŘV, RT MAP i PS 

- Zpracován, schválen a aktualizován komunikační plán  

- PS Financování – povinná PS, v roce 2021 se sešla 4x, má 9 členů, např. navrhuje, jak 

financovat aktivity, které jsou zahrnuté do Strategického rámce MAP 

- PS ČG - povinná PS, v roce 2021 se sešla 4x, má 6 členů, zabývá se rozvojem čtenářské 

gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka 

- PS MG - povinná PS, v roce 2021 se sešla 4x, má 7 členů, zabývá se rozvojem 

matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka 

- PS pro rovné příležitosti - povinná PS, v roce 2021 se sešla 4x, má 8 členů, zabývá se 

řešením rovných příležitostí a přechodů ve vzdělávání 

- PS MŠ - v roce 2021 se sešla 3x, má 9 členů, zabývá se rozvojem potenciálu každého 

dítěte, začleněním oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT v MŠ 

- PS Vzdělávání mimo vyučování - v roce 2021 se sešla 3x, má 9 členů a zabývá se 

rozvojem potenciálu každého žáka v oblastech zájmového a neformálního vzdělávání, 

které vedou k rozvoji gramotností a rovných příležitostí 

- Podpora škol v plánování – je zpracovaný agregovaný popis potřeb škol v území, 

v roce 2021 byl aktualizován 

- Rozvoj a aktualizace MAP – zpracován Akční plán pro rok 2022 (s platností leden 2022 

– únor 2023) 

- Spolupráce s individuálním projektem systémovým – Strategické řízení a plánování ve 

školách a území (SRP) – pravidelná účast na vzdělávacích akcích 

- Podpora znalostních kapacit ŘV – 1x za projekt – seminář o příčinách a formách 

nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích – bude splněno dnes po jednání ŘV 



 
- Podpora znalostních kapacit – workshopy, výměna zkušeností o tématech kvalitního 

inkluzívního vzdělávání pro pracovníky škol a zřizovatele – bylo plněno v průběhu 

realizace projektu 

- Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči – 4x během realizace projektu – 

rodiče byli zapojeni do odborné diskuze o kvalitě inkluzívního vzdělávání 

 

c) Evaluace a monitoring 

- Evaluace a monitoring – pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého 

projektu včetně realizovaných aktivit implementace – probíhá průběžně 

- Zpracování sebehodnotících zpráv – celkové zhodnocení realizace projektu – byly 

zpracovány 2 průběžné sebehodnotící zprávy, na závěr projektu bude ještě 

zpracována závěrečná sebehodnotící zpráva. 

ŘV bere na vědomí plnění jednotlivých aktivit projektu. 

ad 4) Metodička a hlavní manažerka seznámila přítomné s dokumentem Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání pro území ORP Vodňany a obce Čepřovice 2021 včetně všech příloh: 

 Organizační struktura MAP II v ORP Vodňany 2021 

 Komunikační plán MAP II v ORP Vodňany 2021 

 Identifikace dotčené veřejnosti MAP II v ORP Vodňany 2021 
V těchto třech přílohách se odráží personální změny ve složení realizačního týmu a to 
v souvislosti se jmenováním Mgr. Barbory Louženské Křížkové ředitelkou ZŠG Vodňany. 
Pracovala v realizačním týmu jako manažerka klíčových aktivit. Po jmenování tuto pozici 
opustila a byly přijaty dvě pracovnice na úvazek 0,25 – manažerka KA pro MŠ a manažerka KA 
pro ZŠ. Změnil se také finanční manažer, byla doplněna PS Rovné příležitosti o jednu členku. 
ŘV schvaluje aktualizaci Organizační struktury MAP II, Komunikačního plánu MAP II a 
Identifikaci dotčené veřejnosti MAP II. 
 

 Analytická část Místního akčního plánu pro ORP Vodňany a obec Čepřovice 2021 
(včetně příloh) – došlo k aktualizaci dat oproti minulé schválené verzi, proběhla revize 
SWOT analýz a revize hlavních problémů a jejich příčin 

 Agregované popisy potřeb škol 2021 – aktualizovány potřeby škol v území. Každá MŠ a 

ZŠ zpracovala reflexi s názvem Vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe) a popis 

potřeb v mateřské škole, který předala realizačnímu týmu (RT) MAP II. RT MAP II 

agregoval potřeby všech škol zapojených do projektu do souhrnného dokumentu, 

který byl podkladem pro aktualizaci analytické části a navrhování aktivit škol a aktivit 

spolupráce do Strategického rámce (SR) MAP v průběhu realizace projektu.  

Popisy potřeb škol zahrnují téma: 

 Čtenářská pregramotnost/ gramotnost a rozvoj potenciálu každého dítěte 



 
 Matematická pregramotnos/ gramotnost a rozvoj potenciálu každého dítěte 

 Rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání a rozvoj digitálních 
kompetencí dětí  

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí a rozvoj kulturního povědomí dětí 
 

 Mapování stavu nastavení rovných příležitostí ve školách 2021 - otázky do 

dotazníkového šetření „Nastavení rovných příležitostí v ZŠ a MŠ na území ORP 

Vodňany a obce Čepřovice“ byly vytvořeny na základě požadavků Metodiky rovných 

příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV. RT MAP II ve spolupráci s 

analytiky vytvořil dva druhy dotazníků. Jeden byl určen mateřským školám a druhý 

základním školám. Řada otázek se shoduje s požadavky na výkaznictví od MŠMT ČR, 

které ředitelé pravidelně odevzdávají. Zpracovaný dokument je také jedním 

z podkladů pro aktualizaci analytické části. Zároveň je podkladem pro realizaci dalších 

místních šetření týkajících se nastavení rovných příležitostí v ORP Vodňany a na území 

obce Čepřovice. Šetření se zúčastnily všech zapojené školy v území. Tento dokument 

není veřejný. 

 

 Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vodňany a obec Čepřovice 2022 
Dokument formuluje konkrétní aktivity, které se mají na území ORP Vodňany a obce 

Čepřovice v od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2023 připravovat nebo již realizovat. Při navrhování 

jednotlivých aktivit byl brán zřetel na vyváženost v rámci povinných témat (podpora 

čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, podpora matematické gramotnosti 

a rozvoje potenciálu každého žáka, podpora rozvoje kvalitního inkluzívního vzdělávání) i 

témat volitelných (rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj 

potenciálu každého žáka, rozvoj digitálních kompetencí a gramotnosti dětí a žáků, rozvoj 

sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, pro rozvoj regionální identity a potenciálu 

každého žáka). Jednotlivé aktivity vycházejí z možností, ale i potřeb jednotlivých škol v daném 

území. Navrhované aktivity byly průběžně diskutovány a doplňovány ve všech pracovních 

skupinách. Součástí dokumentu jsou i aktivity plynoucí z dotačního titulu „Šablony II“ a 

„Šablony III“, který čerpají všechny školy v ORP Vodňany a obce Čepřovice. 

ŘV schvaluje Místní akční plán pro ORP Vodňany a obec Čepřovice 2021 včetně 

analytických příloh a Akčního plánu MAP pro území ORP Vodňany a obec Čepřovice na 

období od 1. 1. 2022 – 28. 2. 2023. 

 Seznam investičních priorit (verze prosinec 2021) 

 Seznam investičních priorit na období 2022 - 2027 
Hlavní manažerka projektu vysvětlila, proč předkládá ke schválení dvě přílohy Strategického 

rámce – Investiční a další priority a seznámila přítomné se změnami a doplněními. První 



 
tabulka obsahuje doplnění seznamu investičních priorit do konce roku 2021, neboť je 

vypsána v MAS Vodňanská ryba výzva pro zvyšování kvality vzdělávání na základních školách. 

Pokud by se ZŠG Vodňany chtěla do výzvy přihlásit, musí mít zajištěn soulad s MAP II.  

Druhá tabulka se týká nového programového období 2022 – 2027 a školy do ní vložily se 

souhlasem zřizovatelů záměry nové, anebo ty, které nebyly zrealizovány do konce roku 2021 

a je zájem je v příštím období zrealizovat.   Hlavní manažerka připomněla, že další aktualizace 

může proběhnou nejdříve za 6 měsíců. Žádný záměr, i když je již zrealizovaný, se nemůže 

z této přílohy vyjímat, mohou se pouze přidávat. Schválené přílohy Strategického rámce 

budou odeslány na RSK Jihočeského kraje a následně na MMR (územní dimenzi). 

         ŘV schvaluje aktualizaci přílohy Strategického rámce – Investiční a další priority – 

verze prosinec 2021 a přílohu Strategického rámce - Seznam investičních priorit na období 

2022 – 2027. 

ad 5) Hlavní manažerka informovala přítomné, že plán další činnosti vyplývá z postupů MAP, 

všechny aktivity projektu jsou průběžně plněny, projekt bude ukončen k 28. 2. 2022.  

ad 6) Hlavní manažerka informovala přítomné, že byl k udržení procesu MAP v území 

schválen MŠMT navazující projekt MAP III v ORP Vodňany, který bude realizovat stejné 

aktivity, ale bez implementace. Zahájení tohoto projektu bude 1. 3. 2022. 

ad 7) Diskuze – koordinátorka implementačních aktivit informovala přítomné o 

implementačních aktivitách projektu a zhodnotila je z hlediska počtu návštěvníků jejich 

spokojenosti s akcemi. 

ad 8) Závěr – předsedkyně ŘV poděkovala přítomným za účast na jednání ŘV a za spolupráci 

při realizaci projektu a s přáním hezkých Vánoc se rozloučila. 

 

 

Zapsala: Alena Cepáková 
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