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

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Kralupy nad Vltavou, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317 

Záznam z jednání – Kulatý stůl – NNO a knihovny 

ze dne 22. 2. 2017 

Místo: MÚ Kralupy nad Vltavou 

1. Prezence a přivítání účastníků – přítomno bylo 7 – viz. Prezenční listina 

 

2. Seznámení s programem kulatého stolu 

 

3. Pozvánka na nejbližší akce 

Koordinátorka Bc. Iva Sieberová připomenula vyhlášení výtvarné a literární soutěže pro děti a žáky škol 

v ORP Kralupy nad Vltavou. Uzávěrka bude 12. 4. 2017.  

Bude organizováno školení pro rodiče na téma, které vyplynulo z dotazníkového šetření.  

4. Seznámení s výsledky dotazníkového šetření pro žáky a rodiče  

Velká účast na dotazníkovém šetření pro žáky (999 respondentů).  

Nižší účast na dotazníkovém šetření pro rodiče (246), což znamená nízkou vypovídací schopnost. 

5. Plán aktivit a akční plánování 

Koordinátorka vysvětlila pojem plán aktivit a akční plánování. Souhrn aktivit – tzv. měkké projekty, 

které školy plánují, na období od r. 2017 do r. 2024. Byl vysvětlen postup vyplňování tabulek aktivit 

jednotlivých škol, aktivit spolupráce a infrastruktury. Infrastruktura – jsou to tzv. tvrdé projekty – ty, 

které souvisí úzce se vzděláváním a nejsou zahrnuty ve strategickém rámci. 

Bylo dohodnuto, že organizace pošlou své tabulky se seznamem plánovaných aktivit do 1. 3. 2017  

na e-mail 1607novakova@seznam.cz.  

6. Diskuze  

Byl diskutován způsob vyplňování tabulek – seznam aktivit. 

Zástupci neziskových organizací vznesli požadavek na možnost být informováni o vyhlášených výzvách 

(OP, kraj, nadace,…), které mohou neziskové organizace využít. Návrh na zapracování do MAP, aby 

informování probíhalo v rámci činností MAP.  

Koordinátorka projektu u přítomných zástupců neziskových organizací a knihoven zjišťovala aktuální 

stav, zda mají zájem o spolupráci v partnerství v projektu MAP rozvoje vzdělávání na území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou či o pouhé poskytování informací. Všichni 

přítomní zástupci souhlasili se spoluprací v partnerství. 

 

Zapsala:  Kateřina Nováková 

Dne:   22. 2. 2017 


