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Zápis č. 3 z jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání ORP Semily 
 

Termín a místo jednání: 11. 1. 2017, ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily, od 14:00 

Přítomni: 14 členů řídícího výboru, 2 omluveni, 2 neomluveni 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Informace o aktuálním dění v projektu 

3. Informace o změnách v projektu 

4. Den pedagogických inspirací 2017  

5. Činnost pracovních skupin 

6. Analytická část MAP Semilsko 

7. Aktualizace Strategického rámce MAP Semilsko 

8. Diskuze, různé 

9. Závěr 

 

1. Zahájení 

Předseda ŘV Mgr. Josef Šimek přivítal přítomné a konstatoval, že ŘV se sešel v počtu 14 a je 

usnášeníschopný. Navrhl za zapisovatele pí Alenu Klackovou a za ověřovatele zápisu pí Věru 

Bártovou. 

 Hlasováno o zapisovateli a ověřovateli zápisu: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Zápis z jednání ŘV provede A. Klacková a ověří V. Bártová.  

 

Dále přednesl návrh P. Sádka o doplnění Programu o bod: Změny v Řídícím výboru (zařadit 

před bod 8. Diskuze) a o bodu 6. Analytická část MAP Semilsko bude vedena diskuze na 

základě obdržených připomínek a nebude o něm hlasováno. 

 Hlasováno o předloženém návrhu: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Program bude doplněn o bod Změny v Řídícím výboru, o předložené analytické části nebude 

hlasováno a bude nad ním vedena diskuze. 

 

2. Informace o aktuálním dění v projektu  (ing. Klacková) 

Projekt byl schválen poskytovatelem dotace (MŠMT) k realizaci dne 21. 10. 2016 vydáním 

právního aktu – Rozhodnutím o poskytnutí dotace, v listopadu jsme obdrželi první zálohu, do 

té doby MAS projekt financovala z vlastních zdrojů. První monitorovací období bude 

05/2016–01/2017 – v únoru bude realizační tým ŘO (řídícímu orgánu) předkládat první 

monitorovací zprávu a Žádost o platbu. 

Strategický rámec (s investičními projekty jednotlivých vzdělávacích zařízení) byl po 

schválení ŘV zaslán RSK Libereckého kraje a ta jej předala MMR (SR je vyvěšen na 
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stránkách územní dimenze: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-

KAP/Strategicke-ramce-MAP 

O této skutečnosti a zároveň o aktuálních výzvách IROP na školství č. 46, 47 a 56, 57 byl ŘV 

informován dne 6. 10. 2016 e-mailem a rovněž byla tato informace předána všem obcím – 

zřizovatelům MŠ/ZŠ v řešeném území ORP. 

Realizační tým zpracoval analytickou část – bude předmětem samostatného bodu.  

Všem ZŠ a MŠ bylo nabídnuto kvalifikační studium: Metodik prevence s tím, že by se 

náklady hradily z projektu a pro účastníky by bylo zdarma – viz www: 

http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko/akce-v-ramci-projektu.html 

Zájem projevila pouze jedna škola.  

Byla připravena akce „Den pedagogických inspirací“. Připravuje se aktualizace Strategického 

rámce (březen 2017). 

 

3. Změny v projektu (ing. Klacková) 

První změna se týká personálního obsazení – hl. manažera projektu ing. Klackovou nahradí 

Mgr. Petr Sádek (0,5 úvazku) od 1. 2. 2017, 0,5 úvazku zůstává v pozici odborný pracovník 

MAP, nově od 2. 1. 2017 nastoupila do projektu Mgr. Lenka Morávková v pozici odborný 

pracovník MAP – 0,5 úvazku.  

Druhá změna – úprava harmonogramu a dílčích výstupů vedoucí k naplnění indikátorů 

projektu, v harmonogramu se počítá s aktualizací Strategického rámce vždy po 6 měsících. 

Obě změny byly ze strany ŘO dne 3. 1. 2017 schváleny. 

 

4. Den pedagogických inspirací (Mgr. Sádek) 

Akce určena pro učitele MŠ, ZŠ a ředitele, uskuteční se v termínu pololetních prázdnin dne 

3. 2. 2017 od 8:00 na ZŠ TGM v Lomnici nad Popelkou. Cílem akce je vzájemné setkání 

pedagogů z území a navázání kontaktů a dále formou workshopů ukázat nové či netradiční 

formy výuky, propojení moderních technologií ve výuce, využití netradičních her apod. Akce 

bude hrazena z projektu. Podrobný program je v brožuře, která je rovněž na www stránkách: 

http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko/akce-v-ramci-projektu.html 

Pozvánka a informace šla na všechny ZŠ a MŠ v území, v současné době je 80 přihlášek. 

P. Sádek pozval i členy ŘV na tuto akci. 

Na závěr akce proběhne evaluace v podobě dotazníků. Ty budou sloužit pro plánování dalších 

akcí (semináře, workshopy, sdílení zkušeností), které budou rozpracovány v akčním plánu.  

 

5. Činnost pracovních skupin (Mgr. Sádek) 

PS se společně sešly dne 9. 1. 2017 na ZŠ TGM v Lomnici nad Popelkou a ve 4 skupinách 

aktivně řešily SWOT analýzu, formulovaly hlavní pozitiva a negativa v jednotlivých tématech 

MAPu. Každá skupina rovněž dala návrhy na oblasti dalšího rozvoje pro svou vzdělávací 

oblast. Zápis z jednání bude zaslán členům ŘV, rovněž je dostupný spolu s fotografiemi na 

www: http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko/pracovni-skupiny-pro-projekt-map-

semilsko.html 

 

6. Analytická část MAP Semilsko 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP
http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko/akce-v-ramci-projektu.html
http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko/akce-v-ramci-projektu.html
http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko/pracovni-skupiny-pro-projekt-map-semilsko.html
http://www.masbcr.cz/cz/projekt-map-semilsko/pracovni-skupiny-pro-projekt-map-semilsko.html
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Mgr. Sádek poděkoval za všechny obdržené připomínky, zejména za podrobné komentáře 

ing. Sábla. Převážná část připomínek se týkala nedostatků formálního rázu (nadpisy, 

nejednotné formáty tabulek, časové řady v grafech apod.). Mgr. Šimek vyzval k diskuzi nad 

věcnými připomínkami - zejména demografickými daty, daty o míře nezaměstnanosti 

(některé údaje chyběly), nad daty týkající se výdajů. Realizační tým se vyjadřoval 

k jednotlivým datům a poukázal na problémy zejména u výdajů za sloučené MŠ a ZŠ, rovněž 

přepočet výdajů na 1 dítě/žáka není reálný – data nemají stejnou vypovídací hodnotu. Rovněž 

bylo upozorněno na údaje o dojížďce do škol (údaje z ČSÚ), kde jsou zahrnuty 

i středoškoláci. Pan Šimek podal návrh, zda by nešlo získat ze školních matrik přesná čísla 

o dojíždějících žácích. Realizační tým prověří, zda tyto údaje půjde získat, a případně je 

doplní.  

Realizační tým navrhl, že připomínky zapracuje do 15. 2. 2017 a poté rozešle ŘV. 

 

ŘV – bere na vědomí zapracování připomínek a navrhnutý termín. 

 

7. Změna v ŘV  

P. Sádek navrhl, aby novým členem ŘV za MAS Brána do Českého ráje se stala místo něho 

ing. Klacková. 

 Hlasováno o návrhu: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ing. Klacková se stává členem ŘV a nahrazuje P. Sádka. 

 

8. Diskuze 

P. Sádek informoval o zřízené (uzavřené) facebookové skupiny MAP Semilsko, kdo z členů 

ŘV chce být členem, ať požádá administrátory o přijetí (Sádek, Morávková). 

P. Jech – připomněl, aby o možnosti aktualizace SR byly informovány i neziskové organizace 

zabývající se prací s dětmi. 

 

9. Závěr  

Mgr. Šimek poděkoval všem za účast, poděkoval ZŠ za poskytnuté prostory a zajištění 

občerstvení a ještě jednou všechny pozval na Den pedagogických inspirací do Lomnice nad 

Popelkou. 

 

Příští jednání ŘV se uskuteční 29. 3. 2017 na MěÚ v Semilech (divadelní sál). 

 

 

Zapsala: A. Klacková      Ověřila: V. Bártová 


