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Zápis ze 4. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Neratovice 

 

Termín:  26. května 2017, 14:00 hodin 

Místo:  ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, Líbeznice 

 

Program: 

1) Prezence účastníků, zahájení  

2) Postup projektu MAP v SO ORP Neratovice 

3) Schválení Strategického rámce MAP – verze k 26. 5. 2017 

4) Schválení Akčního plánu – verze k 26. 5. 2017   

5) Dokument MAP rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice 

6) Pokračování partnerství a další plány 

7) Diskuse, závěr 

1) Prezence účastníků, zahájení 

Na začátku byla provedena prezence účastníků. Setkání se zúčastnilo 12 osob, z toho bylo 

5 členů ŘV MAP Neratovice (z celkového počtu 12) – viz prezenční listina, příloha č. 3.  

Omluveni:   
 
Ing. Jitka Štyksová   – starostka, obec Nedomice  
Mgr. Jaroslav Zikmundovský  – ředitel, ZUŠ Neratovice 
Mgr. Michaela Kučerová   – vedoucí odboru školství, MÚ Neratovice 
Mgr. Bc. Hana Švecová   – ředitelka, MŠ Libiš 
Bc. Lenka Krobová   – jednatelka, MŠ Kulíšek s.r.o. 
Lucie Špačková    – rodič, za MŠ Neratovice, 28. října 
Tomáš Petržílek    – vedoucí skautského střediska, Junák – český skaut, 
     středisko Lišák Neratovice, z. s. 
Jiří Jakoubek    – rodič, za ZŠ Neratovice, 28. října 
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Ing. Miriam Kupková, koordinátorka projektu MAP v SO ORP Neratovice uvítala účastníky 

a seznámila je s programem. Byla určena zapisovatelka – pí. Kateřina Nováková  

a ověřovatelé zápisu - Mgr. Pavlína Komeštíková a Mgr. Jolana Uhrinčaťová.  

Dále jednání vedla Ing. Miriam Kupková. 

2) Zpráva o postupu projektu MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice 

Ing. Miriam Kupková představila postup projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP 

Neratovice od února 2017, kdy proběhlo 3. setkání ŘV MAP:  

 únor 2017 - vyhodnocování dotazníkového šetření pro žáky a rodiče (s účastí 257 

žáků a 189 rodičů) 

 březen 2017 – realizační tým projektu zorganizoval: 

- Seminář pro pedagogy ZŠ (2. 3. 2017) - Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami v ZŠ  

- Seminář pro pedagogy MŠ (7. 3. 2017) na téma Děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami v MŠ 

 duben – květen 2017 – realizační tým ve spolupráci se všemi aktéry v oblasti 

vzdělávání v ORP Neratovice zpracovával Akční plán pro ORP Neratovice a 

dokončoval Dokument MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Neratovice. Dále 

proběhlo vyhodnocení výtvarné a literární soutěže pro děti a žáky ORP Neratovice 

Sen o jaru. Na konec měsíce května připravil realizační tým (dále jen RT) ve 

spolupráci s RT MAP Kralupy nad Vltavou a částečně RT MAP Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav společnou regionální akci Dny nad Prahou. Pátek 26. 5. 2017 (Den 

se školou) byl zaměřený na spolupráci škol regionu. V rámci tohoto dne se konal 

víceboj a florbalový turnaj žáků základních škol z ORP Neratovice, z ORP Kralupy 

nad Vltavou a ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, byla vyhodnocena 

literární a výtvarná soutěž sen o Jaru. Dále realizační týmy upořádali Setkání 

ředitelů škol – blok odborných přednášek a aktuálních informací z odboru školství 

Středočeského kraje. Sobota byla věnovaná více veřejnosti a různým subjektům i 

z oblasti neformálního a zájmového vzdělávání (Region plný zajímavostí a Setkání 

sousedů nad Prahou). Neděle – Den se sportem aktivizovala spíše sportovně 

zaměřené spolky a jednotlivce.  

Dále viz prezentace - příloha č. 4.  
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3) Schválení Strategického rámce MAP v SO ORP – verze k 26. 5. 2017 

Ing. Miriam Kupková představila podobu aktualizovaného Strategického rámce MAP pro 

ORP Neratovice se zapracovanými připomínkami v kapitole Investiční priority. SR MAP 

obdrželi členové ŘV předem v elektronické verzi. Aktualizace se týkala pouze náplně 

priority č. 1, kdy se zvyšování kvality bude vztahovat jak na předškolní, tak i na základní 

vzdělávání.  

Ke schválení Strategického rámce MAP v SO ORP Neratovice (viz příloha č. 1) vyzvala 

všechny členy ŘV koordinátorka.  

Přítomných členů ŘV s hlasovacím mandátem v této fázi jednání bylo 5. 

Hlasování – pro 5, proti 0, se zdržel 0. 

Dokument byl jednomyslně schválen.  

4) Schválení Akčního plánu – verze k 26. 5. 2017 

Koordinátorka představila přítomným podobu Akčního plánu ORP Neratovice v oblasti 

vzdělávání. Všichni členové ŘV obdrželi pracovní verzi Akčního plánu předem 

v elektronické podobě a měli možnost se k němu vyjádřit a předat své připomínky. 

V diskusi zaznělo, že by v budoucnu bylo dobré omezit a prioritizovat aktivity a akce a tím 

samotný akční plán zpřehlednit – aby více nabádal a motivoval aktéry k realizaci. 

 

Nakonec Ing. Miriam Kupková vyzvala přítomné členy ŘV k hlasování ohledně schválení 

Akčního plánu (viz příloha č. 2). 

 

Přítomných členů ŘV s hlasovacím mandátem v této fázi jednání bylo 5. 

Hlasování – pro 5, proti 0, se zdržel 0. 

 

Výsledkem je plán aktivit různých subjektů zabývajících se vzděláváním – s vyznačením 

akcí, které spadají do ročního akčního plánu (na období školního roku 2017/2018 , v 

některých případech i na období 2016/2017).  

5) Dokument MAP rozvoje vzdělávání v ORP Neratovice  

Koordinátorka projektu Ing. Miriam Kupková představila průběh vzniku a pracovní verzi 

finálního dokumentu MAP, který byl členům ŘV zaslán (elektronicky) k nahlédnutí. 

Dokument bude po připojení schváleného Akčního plánu a Strategického rámce MAP 

zaslán ke schválení všem zřizovatelům škol v ORP Neratovice (příloha č. 5). 



EVFtoí}§KÁ t jNlÉ
Ěwopsltó str{rktgrální a inveslrční fondy
Operační program VýĚkurí!, ťvoj a ťzděláuáni

6} Pokračování partnerství a další plány

Koordinátorka nastínila výhled do dalšího projektového období v oblasti PodPorY

výchovy a vzdělávání: pokračování projektu MAP - MAP ll., projekt lmplementace MAP l.

a Šablony pro ZŠ a tvtŠ lt.

Dále vyjádřila přání pokračovat a prohlubovat spolupráci Škol a rŮzných aktérŮ vzdělávání

na území Neratovicka i mimo něj, více zapojit a podpořit ve vztahu ke změně legislativY

odbory školství v jednotlivých oRp, prosazovat názory a záměry Škol u vYŠŠÍch institucí

s důrazem na zlepšení kvality a dostupnostivzdě|ávání,

7| Diskuse, závér

účastníci měli možnost položit dotazy realizačnímu týmu, zástuPcŮm StředoČeského

kraje a KAP a zástupcům lTl.

Koordinátorka lng. Miriam Kupková potvrdila, že upravený Strategický rámec MAP v SO

oRp Neratovice, Akční plán a samotný dokument MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP

Neratovice bude vyvěšen na webových stránkách MAS Nad Prahou o.p.s.

www.nadprahou.eu, dále se zápisem, prezenční listinou a fotodokUmentací ze 4. setkání

Řídícírro výboru MAP v SO ORP Neratovice.

Na závěr koordinátorka projektu lng. Miriam Kupková poděkovala za uýbornou

spolupráci reatizačnímu projektovému týmu a všem účastníkŮm jednání Poděkovala za

účast.

Zapsala: Kateřina Nováková
,r*{ť-/

Ověřily: Mgr. Pavlína Komeštíková

Mgr. Jolana Uhrinčaťová

V Líbeznicích, 26. května 2017
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