
 
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  

dﾐe ヲΒ. květﾐa ヲヰヱΓ od ヱヰ:ヰヰ hodiﾐ, kaﾐIelář DSO BlaﾐiIko-Otavského 
regioﾐu, ﾐáﾏ. SvoHody ヱヰ, Vodňaﾐy  

 

Přítoﾏﾐi: dle prezeﾐčﾐí listiﾐy 

 

Program:  

 

1. Ú┗od, zahájeﾐí 
2. Předsta┗eﾐí čleﾐů ŘídíIího ┗ýHoru 

3. Sezﾐáﾏeﾐí s projektem a jeho aktivitami 

4. Čiﾐﾐost ŘídíIího ┗ýHoru 

5. Statut ŘídíIího ┗ýHoru – aktualizace 

6. JedﾐaIí řád ŘídíIího ┗ýHoru – aktualizace 

7. Orgaﾐizačﾐí struktura MAP II 
8. IdeﾐtifikaIe dotčeﾐé ┗eřejnosti 

9. Koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ MAP II 
10. Diskuze  

11. Shrﾐutí, zá┗ěr 

 

ad 1ぶ Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka projektu zahájila jedﾐáﾐí, při┗ítala přítoﾏﾐé čleﾐ┞ ŘV a sezﾐáﾏila je 
s prograﾏeﾏ jedﾐáﾐí. Poz┗áﾐka spolu s podklado┗ýﾏi ﾏateriál┞ H┞la čleﾐůﾏ zasláﾐa 
elektronicky. 

 

ad 2) Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka projektu předsta┗ila jedﾐotli┗é čleﾐ┞ ŘV a předala připra┗eﾐé tištěﾐé 
ﾏateriál┞. 

 

ad 3ぶ Hla┗ﾐí projekto┗á ﾏaﾐažerka ┗┞s┗ětlila ﾐá┗azﾐost projektu MAP II ﾐa projekt MAP I 
v ORP Vodňaﾐ┞, i ﾐěkteré odlišﾐosti ふﾐapř. zapojeﾐí )UŠ, iﾏpleﾏeﾐtační akti┗it┞ aj.ぶ.  
Následﾐě sezﾐáﾏila přítoﾏﾐé s aktivitami projektu: 

HLAVNÍ AKTIVITY: 

 Aktivita 1 - Řízeﾐí projektu 

 Aktivita 2 - Rozvoj a aktualizace MAP 



  Aktivita 3 - Evaluace a monitoring MAP 

 Aktivita 4 - Implementace 

HLAVNÍ AKTIVITY A JEJICH PODAKTIVITY: 

 Aktivita  1 - Řízeﾐí projektu 

nejsou podaktivity 

 Aktivita  2 - Rozvoj a aktualizace MAP 

Podaktivita 2.1 - Řízeﾐí proIesu roz┗oje a aktualizaIe MAP 

Podaktivita 2.2 - )praIo┗áﾐí koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu, zpraIo┗áﾐí a realizaIe koﾐzultačﾐího 

proIesu jako součásti koﾏuﾐikačﾐího pláﾐu 

Podaktivita 2.3 - PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí 

Podaktivita 2.4 - PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro roz┗oj čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a k roz┗oji 

poteﾐIiálu každého žáka 

Podaktivita 2.5 - PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro ro┗ﾐé příležitosti 

Podaktivita 2.6 - PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro další téﾏata  

Podaktivita 2.7 - Podpora škol ┗ pláﾐo┗áﾐí 

Podaktivita 2.8 - Místﾐí akčﾐí pláﾐo┗áﾐí 

Podaktivita 2.9 - 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íIh ふSRPぶ 

Podaktivita 2.12 - Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit ŘídiIího ┗ýHoru 

Podaktivita 2.13 - Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit – ┘orkshop┞, ┗ýﾏěﾐa zkušeﾐostí a další forﾏ┞ 

podpor┞ kapaIit ┗ téﾏateIh roz┗oje k┗alitﾐího iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí 

Podaktivita 2.14 - Podpora zﾐalostﾐíIh kapaIit – workshopy s rodiči 



 
 

 Aktivita  3 - Evaluace a monitoring MAP 

Podaktivita 3.1 - Monitoring a evaluace MAP 

Podaktivita 3.2 - )praIo┗áﾐí seHehodﾐotíIíIh zprá┗ 

 Aktivita 4 – Implementace 

Podaktivita 4.1 – Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí  

Podaktivita 4.2 – podpora ┗zdělá┗aIíIh akti┗it pro žák┞ )Š  

Podaktivita 4.3 – Podpora zájﾏo┗ýIh, ┗olﾐočaso┗ýIh a koﾏuﾐitﾐíIh akti┗it 

Podaktivita 4.4 – Podpora ┗zdělá┗aIíIh akti┗it a spolupráIe )UŠ  

K jedﾐotli┗ýﾏ akti┗itáﾏ proHěhla řízeﾐá diskuze, ┗e které čleﾐo┗é realizačﾐího týﾏu 
zodpo┗ídali jedﾐotli┗é dotaz┞ čleﾐů ŘV.  

ad 4ぶ Metodička projektu ┗┞s┗ětlila čleﾐůﾏ ŘV jejiIh čiﾐﾐost – jsou hla┗ﾐíﾏ praIo┗ﾐíﾏ 
orgáﾐeﾏ MAP, jeho role je spjata s proIeseﾏ společﾐého pláﾐo┗áﾐí, roz┗ojeﾏ, aktualizaIí a 
sIh┗alo┗áﾐíﾏ MAP. B┞lo žádouIí, aH┞ ┗ čiﾐﾐosti pokračo┗al ŘV MAP, který H┞l ustaﾐo┗eﾐ a 
praIo┗al již ┗ ﾏiﾐuléﾏ oHdoHí, pokud čleﾐo┗é deklaro┗ali zájeﾏ pokračo┗at ┗e s┗é práIi, a H┞l 
doplﾐěﾐ o ﾐo┗ě požado┗aﾐé po┗iﾐﾐé zástupIe. ŘV se Hude sIházet dle potřeH┞, ﾏiﾐ. ┗šak 1┝ 
ročﾐě. Jeho čiﾐﾐost zajišťuje Realizačﾐí týﾏ. 

ad 5) Metodička projektu připoﾏﾐěla, že ┗ ﾏiﾐuléﾏ oHdoHí se ŘV řídil Statutem. Dokument 

je ﾐutﾐé aktualizovat. Z tohoto dů┗odu H┞l předložeﾐ k projedﾐáﾐí s opra┗aﾏi dle aktuálﾐího 
projektu MAP II.  ŘV ﾐeﾏěl k předložeﾐéﾏu ﾏateriálu žádﾐé připoﾏíﾐk┞.  

ŘV sIhválil Statut ŘídíIího výHoru MAP ORP Vodňaﾐy v předložeﾐéﾏ zﾐěﾐí. 

ad ヶぶ Metodička projektu připoﾏﾐěla, že ┗ ﾏiﾐuléﾏ oHdoHí se ŘV řídil JedﾐaIíﾏ řádeﾏ. 
Dokuﾏeﾐt je ﾐutﾐé aktualizo┗at. ) tohoto dů┗odu H┞l předložeﾐ k projedﾐáﾐí s opravami dle 

aktuálﾐího projektu MAP II.  ŘV ﾐeﾏěl k předložeﾐéﾏu ﾏateriálu žádﾐé připoﾏíﾐk┞.  

ŘV sIhválil JedﾐaIí řád ŘídíIího výHoru MAP ORP Vodňaﾐy v předložeﾐéﾏ zﾐěﾐí. 

ad Αぶ Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka předložila ŘV Orgaﾐizačﾐí strukturu MAP, která popisuje rozděleﾐí rolí 
ﾏezi ŘV, realizačﾐíﾏ týﾏeﾏ a jedﾐotli┗ýﾏi praIo┗ﾐíﾏi skupiﾐaﾏi. Dále do ﾐá┗rhu realizačﾐí 
týﾏ zapraIo┗al s┞stéﾏ praIo┗ﾐíIh skupiﾐ a dalšíIh orgáﾐů. Jsou zde jasﾐě ideﾐtifiko┗atelﾐé 



 
pra┗oﾏoIi, odpo┗ědﾐost, po┗iﾐﾐost realizačﾐího týﾏu ┗e ┗ztahu k proIesu ﾏístﾐího akčﾐího 
pláﾐo┗áﾐí, jedﾐotli┗ýIh praIo┗ﾐíIh skupiﾐ atd. ŘV ﾐeﾏěl k předložeﾐéﾏu ﾏateriálu žádﾐé 
připoﾏíﾐk┞.  

ŘV sIhválil Orgaﾐizačﾐí strukturu MAP v ORP Vodňaﾐy v předložeﾐéﾏ zﾐěﾐí. 

ad Βぶ Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka předložila ŘV dokuﾏeﾐt IdeﾐtifikaIe dotčeﾐé ┗eřejﾐosti, kde je 

u┗edeﾐ popis způsoHů a proIesů zapojeﾐí dotčeﾐé ┗eřejﾐosti a pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ 
koﾐzultačﾐího procesu. ŘV ﾐeﾏěl k předložeﾐéﾏu ﾏateriálu žádﾐé připoﾏíﾐk┞.  

ŘV sIhválil IdeﾐtifikaIi dotčeﾐé veřejﾐosti MAP v ORP Vodňaﾐy v předložeﾐéﾏ zﾐěﾐí. 

ad 9ぶ Hla┗ﾐí ﾏaﾐažerka předložila ŘV Koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ MAP, který oHsahuje popis sta┗u 
partﾐerské spolupráIe s ostatﾐíﾏi subjekty. ŘV ﾐeﾏěl k předložeﾐéﾏu ﾏateriálu žádﾐé 
připoﾏíﾐk┞.  

ŘV sIhválil Koﾏuﾐikačﾐí pláﾐ MAP v ORP Vodňaﾐy v předložeﾐéﾏ zﾐěﾐí. 

ad 10)  

- Maﾐažerka klíčo┗ýIh akti┗it přítoﾏﾐýﾏ sdělila ﾏožﾐosti iﾏpleﾏeﾐtačﾐíIh akti┗it. 

T┞to akti┗it┞ jsou zatíﾏ zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa pol┞teIhﾐiIkou ┗ýIho┗u ふkroužk┞ pro žák┞ )Š: 
Malý teIhﾐik a kroužek desko┗ýIh herぶ, eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí akti┗it┞ ┗e spolupráIi 
s MEVPIS, týdeﾐ čteﾐí apod. 

- Iﾐg. M. Pileček ﾐaHídl ┗ ráﾏIi iﾏpleﾏeﾐtaIe e┝kurze žáků od ヶ. do Β. tříd do Středﾐí 
průﾏ┞slo┗é škol┞ ┗e StrakoﾐiIíIh ふkariéro┗é poradeﾐst┗íぶ. 

 

ad 11) Na zá┗ěr hla┗ﾐí projekto┗á ﾏaﾐažerka poděko┗ala přítoﾏﾐýﾏ za účast. 

 

 

)apsala: A. Pišaﾐo┗á 

 


