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Zápis ze 2. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Kralupy 
nad Vltavou 

 

 

Termín:  21. června 2016, 14:00 hodin 

Místo:  MěÚ Kralupy nad Vltavou 

 

1) Prezence účastníků, zahájení 

Na začátku byla provedena prezence účastníků – přítomno bylo 26  – z toho bylo 17 členů 
ŘV MAP Kralupy n. Vltavou (z celkového počtu 20) - viz prezenční listina příloha č. 1.  

Omluveni: Alena Klimentová - MŠ Sluníčko Dolany 
 Šárka Jakušová, DiS. – Farní charita – byla zastoupená paní Lenkou 
Müllerovou na základě plné moci   
Ing. Olga Riegertová – zástupce rodičů – byla zastoupená paní Věrou 
Bavorovou na základě plné moci  
Ing. Lenka Kriegischová – ITI – byla zastoupená Mgr. Kristinou 
Kleinwächterovou 

 

Předseda řídícího výboru Luboš Harazin uvítal účastníky a seznámil je s programem. Byla 
určena zapisovatelka – pí. Kateřina Nováková a ověřovatelé zápisu – Ing. Miriam 
Kupková a Mgr. Eva Ivanová.  

Dále jednání vedla Bc. Iva Sieberová, koordinátorka projektu MAP v SO ORP (dále 
koordinátor). 

2) Zpráva o postupu projektu MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Kralupy nad 
Vltavou 

Koordinátor představil vývoj projektu MAP Kralupy nad Vltavou od ledna 2016. Dále viz 
prezentace - příloha č. 2. 

3) Průběh projektu  – projednání vize a SWOT analýz 

Koordinátor shrnul výsledky dotazníkového šetření MŠMT a vlastního dotazníkového 
šetření. Byla přednesena vize a návrh SWOT-3 analýz – materiály, které všichni členové 
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ŘV obdrželi mailem již předem, aby se k nim mohli vyjádřit. Koordinátor uvedl, že do 
SWOT analýzy byly zapracovány připomínky paní Jitky Bockové, starostky obce Dřínov 
a ITI.  Při diskusi Mgr. Kleinwächterová z ITI navrhovala vyměnit ve SWOT-3 analýze 
v bodě 3 a 5 slabé stránky a hrozby. Koordinátor potvrdil, že tyto připomínky do SWOT-3 
analýzy zapracuje.  

4) Projednání návrhu Strategického rámce MAP v SO ORP Kralupy nad Vltavou 
(včetně investičních priorit) 

Koordinátor seznámil účastníky jednání s návrhem dokumentu Strategický rámec MAP 
v SO ORP Kralupy nad Vltavou, který byl všem předem zaslán e-mailem. Představil 
hlavní prioritní oblasti a cíle, které by se v SO Kralupy nad Vltavou měly v dalším období 
v oblasti vzdělávání rozvíjet.  

V diskusi koordinátor potvrdil, že možnost aktualizace investičních priorit uvedených ve 
Strategickém rámci MAP bude za 6 měsíců, tj. 12/2016 – 01/2017. Byly shrnuty 
připomínky účastníků zaslané e-mailem: 

1. ASZ - Mgr. Veronika Simonová 

Požadavek na detailnější rozpracování oblasti rodičů, neformálních organizací  
a zdůraznění nutnosti a možností jejich spolupráce. 

Připomínky k Cíli 1.2 Podpora spolupráce rodiny a školy – doporučená opatření,  
k Cíli 3. 1. – Podpora spolupráce rodiny a školy, k Cíli 3. 2. - Podpora sociální 
inkluze, k Cíli 4.1. - Vybudování odborných učeben, k Cíli 4.2. Podpora zájmových a 
neformálních aktivit. 

2. ITI Praha – Ing. Lenka Kriegischová 

Připomínky k investičním prioritám – nutnost splnit podmínku navýšení kapacity, 
propojení aktivit, v rámci projektu ITI nenalezen žádný souhlasný projekt. 

3. Základní škola Gen. Klapálka Kralupy n. Vlt. - Dagmar Knöpfelmacherová 

Doplnění investičních priorit školy 

4. ZUŠ – Luboš Harazin 

Změna částky ve finančním plánu dle nového dokumentu.  

5. Farní charita Kralupy nad Vltavou - Šárka Jakušová DiS.  

Větší zastoupení neformálního a zájmového vzdělávání v projektu. 

6. Základní škola a Mateřská škola Via Libertatis, z.ú., - Martina Nováková 
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Doplnění investičních priorit školy 
 

Koordinátor na místě opravil cíl 4.1- Přírodní vědy nejsou klíčovou kompetencí. 

Z diskuse vzešly další připomínky. ZUŠ požaduje k Cíli 5.2 přidat aktivity umělecké 
(ZUŠ).  Rozvinout spolupráci i se žáky – přes žákovský parlament. Koordinátor souhlasí 
s oslovením ZŠ. Další připomínka se týkala zájmového vzdělávání, bude ještě 
diskutována na kulatých stolech. Poznámka k cíli 5.3 – úpravy školních prostor bude 
obtížné financovat v období 2016-2020.  

Koordinátor uvedl, že připomínky vezme na vědomí a zapracuje je do Strategického 
rámce. 

5) Schválení Strategického rámce MAP v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

Hlasování – pro 16, proti 0, se zdržel 0 

(hlasují jen členové řídícího výboru, jeden člen odešel před hlasováním) 

Dokument byl jednomyslně schválen.  

6) Závěr 

Koordinátor potvrdil, že upravený Strategický rámec MAP v SO ORP Kralupy nad 
Vltavou bude vyvěšen na webových stránkách MAS Nad Prahou, o.p.s. 
www.nadprahou.eu, spolu s upravenými SWOT-3 analýzami a dále se zápisem, prezenční 
listinou a fotodokumentací z 2. setkání řídícího výboru MAP v SO ORP Kralupy nad 
Vltavou.  

Koordinátor nastínil další vývoj projektu. Bude prohloubena spolupráce s knihovnami, 
s rodiči. Proběhne školení pro ZŠ týkající se inkluze. Dále se bude zpracovávat akční plán. 
Odborní garanti budou pracovat na finalizaci analýzy. V říjnu – listopadu 2016 budou 
organizovány kulaté stoly pro rodiče prostřednictvím škol. Školy budou nominovat aktivní 
rodiče. 

Mgr. Simonová navrhuje opětovné oslovení neziskových organizací zaměřujících se na 
vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou a důkladnější vysvětlení jejich možné spolupráce. 

 
Na závěr předseda ŘV Luboš Harazin a koordinátorka projektu Bc. Iva Sieberová všem 
účastníkům jednání poděkovali za účast. 
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Zapsal:  Kateřina Nováková  __________________________ 

 

Ověřil:  Ing. Miriam Kupková  __________________________ 

 

  Mgr. Eva Ivanová __________________________ 

 

 

 

V Kralupech nad Vltavou, 21. června 2016    

      ___________________________ 

           Luboš Harazin, předseda ŘV 


