
 

 
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou  

(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 

 

Zápis ze III. setkání Řídícího výboru MAP  

v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

 

Termín:  10. ledna 2017, 14:00 hodin 

Místo:  MěÚ Kralupy nad Vltavou 

 

Program: 

1) Prezence účastníků, zahájení  

2) Změna členů v ŘV 

3) Projekt MAP Kralupy nad Vltavou - stručné shrnutí dosavadního průběhu  

(semináře pro pedagogy MŠ a ZŠ, kulaté stoly, výsledky dotazníkového šetření – rodiče  

a žáci) 

4) Výtvarná, fotografická a literární soutěž 

5) Akční plán  

6) Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP v ORP Kralupy nad Vltavou  

7) Diskuse 

1) Prezence účastníků, zahájení 

Na začátku byla provedena prezence účastníků – přítomno bylo  21 – z toho bylo 13 členů 

ŘV MAP Kralupy n. Vltavou (z celkového počtu 20) - viz prezenční listina příloha č. 1.  

Omluveni: Alena Klimentová – ředitelka MŠ Sluníčko Dolany 

 Martina Nováková – ředitelka ZŠ a MŠ Via Libertatis, z.ú. 

Bc. Jitka Jírová – ředitelka MŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou 

 PhDr. Pavla Majerová – rodič za MŠ Nová Ves 

 PaedDr. Dagmar Kuzníková – ředitelka ZŠ a MŠ Třebízského, Kralupy nad 

Vltavou – byla zastoupená Mgr. Ivetou Krejčiříkovou  na základě plné moci – 

příloha č. 3 

 Ing. Lenka Kriegischová – manager ITI, ITI PMO 
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Předseda řídícího výboru Luboš Harazin uvítal účastníky a seznámil je s programem. Byla 

určena zapisovatelka – pí. Kateřina Nováková a ověřovatelé zápisu – Ing. Iva Cucová  

a Mgr. Eva Ivanová.  

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

koordinátor). 

2) Změny v ŘV 

DDM Kralupy nad Vltavou – nová ředitelka, Mgr. Kateřina Viktorová (nahradila paní Marii 

Blažkovou) 

Agentura pro sociální začleňování – Mgr. Hana Krejsová (nahradila paní Veroniku 

Simonovou) 

3) Projekt MAP Kralupy nad Vltavou  - stručné shrnutí dosavadního průběhu (semináře 

pro pedagogy MŠ a ZŠ, kulaté stoly, výsledky dotazníkového šetření – rodiče a žáci) 

Koordinátor představil vývoj projektu MAP Kralupy nad Vltavou od ledna 2016. Dále viz 

prezentace - příloha č. 2. 

Mgr. Bohuslava Glasslová přednesla zprávu o semináři pro ZŠ na téma Inkluze, který 

organizovala MAS Nad Prahou v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání. 

Mgr. Pavla Kicková přednesla zprávu o semináři pro MŠ na téma Aspekty předškolního 

vzdělávání, taktéž organizovaného v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání. 

Anketa pro žáky - v ZŠ v ORP Kralupy nad Vltavou bylo závěrem roku 2016 provedeno 

dotazníkové šetření pro žáky. Otázky se týkaly spokojenosti žáků s jejich školou, se školní 

jídelnou i aktivit žáků ve volném čase. Tato anketa dosud probíhá a bude ukončena k 31. 1. 

2017. Byla zaznamenána vysoká účast žáků. Stručné shrnutí viz prezentace – příloha č. 2. 

Kompletní výsledky budou zveřejněny na www stránkách a výsledky za jednotlivé školu 

budou dle zájmu zaslány ředitelům ZŠ.  

Dotazníkové šetření pro rodiče dětí a žáků - otázky se týkaly spokojenosti rodičů se školou, 

školní družinou a zájmových aktivit dětí. Tato anketa měla malou účast, takže také malou 

vypovídací schopnost. Šetření bude také ukončeno k 31. 1. 2017. Výsledky budou opět 

zveřejněny na www stránkách.  

Výtvarná, fotografická a literární soutěž 

Bude vyhlášena soutěž - od  1. 2. 2017. Bude probíhat do 31.3. 2017. 

Vyhodnocení proběhne 26. 5. 2017 na akci Den se školou – pořádá MAS Nad Prahou pro 

ORP Kralupy nad Vltavou, Neratovice a Brandýs nad Labem. 
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Vyhlášení výsledků proběhne v červnu na akci Dny Kralup, kde budou všechny práce 

vystaveny. 

Soutěžit se bude v kategoriích – Výtvarná, fotografická, literární a video. 

Soutěž bude vyhlašována ve spolupráci s Městem Kralupy nad Vltavou.  Byla diskutována 

podoba soutěže, rozdělení do kategorií a zadané téma. Kategorie budou určeny dle věku a 

ne dle stupně ZŠ. Koordinátor vytvoří definitivní podobu zadání soutěže. 

4) Akční plán  

Koordinátor vysvětlil pojem Akční plán. Viz prezentace – příloha č. 2. 

Tento se dělí na  

a) Aktivity jednotlivých škol (včetně aktivit z Šablon I.),  

aktivity spolupráce a  infrastruktura (pouze přímo využitelné ve výuce, ostatní jsou  

ve strategickém rámci MAP) 

Z těchto aktivit bude vytvořen Roční akční plán. 

b) Roční akční plán – bude se zpracovávat pro školní rok 2017/2018  

Obsahuje navíc zdroje financování   

(12/2017 – výzva OP VVV – Implementace MAP I) 

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

Vltavou  

Koordinátor seznámil účastníky jednání s aktualizovaným dokumentem Strategický rámec 

MAP v SO ORP Kralupy nad Vltavou, který byl všem předem zaslán e-mailem. 

Dokument byl doplněn o investiční priority škol zaslané e-mailem v průběhu měsíce 

prosince 2016 – začátku ledna 2017. 

Strategický rámec se schvaloval hlasováním členů řídícího výboru.   

Hlasování – pro 12, proti 0, se zdržel 0 

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

Dokument byl jednomyslně schválen.  

6) Diskuse 

Byla zodpovězena otázka na souvislost šablon s MAP.  

Další diskuse se týkala vyhlášení soutěže a také dotazníkového šetření pro rodiče a žáky. 
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Na závěr předseda ŘV Luboš Harazin a koordinátorka projektu Bc. Iva Sieberová všem 

účastníkům jednání poděkovali za účast. 

 

 

 

Zapsal:  Kateřina Nováková  __________________________ 

 

Ověřil:  Ing. Iva  Cucová __________________________ 

 

  Mgr. Eva Ivanová  __________________________ 

 

 

 

V Kralupech nad Vltavou, 10. ledna 2017  

 

   

      ___________________________ 

           Luboš Harazin, předseda ŘV 
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