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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

Místo: Sokolovna Zahrádky 

Datum a čas: 13.2.2020, 10:00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1) Akční plán a evaluace – informace k hlasování per rollam (D. Strnadová) 

2) Aktualizace Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II (V. Váradiová) 

3) Aktualizace dokumentu MAP II (V. Váradiová) 

4) Popis potřeb škol (V. Váradiová) 

5) Aktualizace dokumentů Organizační struktura, Komunikační plán, Identifikace dotčené    

veřejnosti (B. Váradiová) 

6) Zpráva o realizaci III (M. Nováková. D. Strnadová) 

7) Implementace MAP II a informace z pracovních skupin (M. Nováková) 

 

PhDr. Dagmar Strnadová přivítala všechny účastníky jednání ŘV a stručně představila 

jednotlivé body, které byly součástí programu.  

1) Akční plán a evaluace – informace k hlasování per rollam 

D. Strnadová předložila ŘV záznam z hlasování per rollam ŘV k předloženým dokumentům 

Akční plán MAP Českolipsko a Novoborsko II na rok 2020 – 2021 a Harmonogramem 

evaluací, naplánovaných jednotlivými pracovními skupinami v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II. 

Termín průběhu hlasování per rollam: 17. – 19. 12. 2019 

Oslovení členové ŘV MAP Českolipsko a Novoborsko II: 23 

Potvrdilo přečtení e-mailu: 16 

Počet hlasujících členů: 14 

 

Usnesení:  

Členové Řídícího výboru MAP Českolipsko a Novoborsko II souhlasí s dokumentem Akční 

plán MAP Českolipsko a Novoborsko II na rok 2020 – 2021. 

Pro: 14     Proti: 0    Zdržel se: 2 
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Usnesení:  

Členové Řídícího výboru MAP Českolipsko a Novoborsko II souhlasí s Harmonogramem 

evaluací, naplánovaných jednotlivými pracovními skupinami v rámci realizace projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II. 

Pro: 14     Proti: 0   Zdržel se: 2 

 

2) Aktualizace Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II  

 

Bc. Veronika Váradiová představila zúčastněným aktualizovanou verzi Strategického rámce, 

upozornila, že v ní zůstávají pouze investiční projekty a že projekty týkající se vzdělávání, 

inkluze a volnočasových aktivit budou přesunuty do Akčního plánu. V současné době je 

v příloze SR MAP Českolipsko a Novoborsko II cca 300 investičních záměrů.  

Aktualizace již znovu probíhá. V. Váradiová zdůraznila nutnost spolupráce zřizovatelů a 

ředitelů organizací. Do zaslaného podkladu pro aktualizaci je třeba vyplnit:  

 - Očekávané náklady 

 - Termín realizace 

 - Soulad s cílem MAP 

 - Nové projekty 

Termín pro doplnění ze strany zřizovatelů a ředitelů škol: do 5.3.2020. 

Členové ŘV berou na vědomí informaci o probíhající aktualizaci SR MAP Českolipsko a 

Novoborsko II.  

3) Aktualizace dokumentu MAP 

Stále průběžně probíhá aktualizace celého dokumentu MAP, součástí je rovněž aktualizace 

Akčního plánu na období 2020 – 2021.  

Dokument MAP zahrnuje: 

 - Shrnutí klíčových poznatků 

 - Přehled problémových oblastí 

 - Přehled prioritních oblastí 

 - Popis priorit a cílů MAP 

 - Investiční a neinvestiční záměry 

 - Struktura a komunikační postupy 

 - Řídící výbor 

 - Administrativní a odborný tým MAP 

 - Popis potřeb škol 

 

K aktualizaci AP byli osloveni ředitelé organizací, AP je aktualizován na 18 měsíců počínaje 

lednem 2020. Aktivity jsou seřazeny podle priorit a cílů MAP. Součástí AP jsou Investiční a 

neinvestiční akce organizací, investiční záměry ze SR a zejména tzv. měkké aktivity – 

kroužky, předávání zkušeností, vzdělávání pedagogů. 
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Členové ŘV berou na vědomí informaci o aktualizaci dokumentu MAP Českolipsko a 

Novoborsko II.  

4) Popis potřeb škol 

V. Váradiová prezentovala stávající stav Popisu agregovaných potřeb škol. Ke zpracování 

agregovaného popisu byla využita data z dotazníkového šetření se zaměřením na potřeby škol, 

realizovaného v r. 2018 s aktualizací v první polovině roku 2019. Vyhodnocovány byly klady, 

zápory a informace o oblastech, v nichž organizace potřebuje pomoci ve čtyřech hlavních 

oblastech: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Rozvoj potenciálu žáků v jiných 

oblastech a Další potřeby rozvoje školy. 

5) Aktualizace dokumentů Organizační struktura, Komunikační plán, Identifikace 

dotčené veřejnosti 

B. Váradiová informovala o aktualizaci dokumentů Organizační struktura, Komunikační plán, 

a Identifikace dotčené veřejnosti. 

V dokumentech aktualizovány informace o členech PS, ŘV, realizačního týmu. 

V dokumentu Organizační struktura doplněny termíny (měsíce) jednání řídícího výboru a 

pracovních skupin do konce roku 2020. 

Jiná aktualizace neproběhla. 

Usnesení: 

Členové ŘV souhlasí s aktualizací dokumentů Organizační struktura, Komunikační plán, a 

Identifikace dotčené veřejnosti v uvedeném rozsahu. 

Pro: 16     Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

6) Zpráva o realizaci III 

M. Nováková a D. Strnadová informovaly členy ŘV o podané III. ZoR projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II. Zpráva je v současné době již schválena. 

V rámci III. ZoR byly předloženy tyto dokumenty: 

 Aktualizace Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko II včetně přílohy – 

Investiční priority  

 Agregovaný popis potřeb škol  

 Aktualizace Akčního plánu MAP Českolipsko a Novoborsko II  

 Vypracování Harmonogramu evaluačních aktivit projektu MAP Českolipsko a 

Novoborsko II  

 Aktualizace dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko II   

Stávající stav plnění indikátorů: 

 Počet produktů polytechnického vzdělávání:     82 (82% plnění) 

 Počet rozvojových aktivit, vedoucích k rozvoji kompetencí: 99 (99%) 

 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí: 76 (na konci projektu – 

školy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, spolupracující organizace…) 
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 Počet uspořádaných jednorázových akcí: 68 (68 % plnění) 

 Počet platforem pro odborná tematická setkávání: 8 PS 

 

Členové ŘV berou na vědomí informaci k podané ZoR č. III projektu MAP Českolipsko a 

Novoborsko II.  

 

7) Implementace MAP II a informace z pracovních skupin 

 

M. Nováková ve své prezentaci podrobně informovala o cílech, plánovaných akcích i 

tématech evaluace jednotlivých pracovních skupin. Prezentace je přílohou zápisu z jednání 

ŘV.  

 

Členové ŘV berou na vědomí informaci o činnosti pracovních skupin projektu MAP 

Českolipsko a Novoborsko II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 13.2.2020                                                    Zapsala: Bc. Barbora Váradiová 


