
 

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 IV. setkání Řídícího výboru MAP  

v SO ORP Kralupy nad Vltavou 

 

 

Termín:  6. června 2017, 14:00 hodin 

Místo:  MěÚ Kralupy nad Vltavou 

 

Program: 

1) Prezence účastníků, zahájení  

2) Projekt MAP Kralupy nad Vltavou  - stručné shrnutí dosavadního průběhu (beseda  

pro rodiče, výtvarná soutěž, Dny nad Prahou) 

3) Připravované výzvy – MAP II, Implementace MAP 

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

5) Akční plán 2017/2018 a aktivity 

6) Celkový dokument MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou 

7) Smlouva o spolupráci - ASZ 

8) Diskuze  

 

1) Prezence účastníků, zahájení 

Na začátku byla provedena prezence účastníků – přítomno bylo 24 – z toho bylo 14 členů 

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

Omluveni:  

 Petr Holeček – starosta města Kralupy nad Vltavou, zastoupen Ing. Markem 

Czechmannem – místostarostou města 

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

Mgr. Světlana Racková – ředitel ZŠ Veltrusy, zastoupena  

Mgr. Marií Kružicovou na základě plné moci  

 PhDr. Pavla Majerová – rodič za MŠ Nová Ves 

Ing. Olga Riegertová – rodič za ZŠ Nelahozeves 

Barbora Kovářová – rodič za Farní charitu Kralupy nad Vltavou 

Mgr. Jana Nováková – učitel za ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou 



 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou  
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Předseda řídícího výboru Luboš Harazin uvítal účastníky a seznámil je s programem. Byla 

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

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

koordinátor). 

2) 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 2017. Dále viz 

prezentace - příloha č. 2. 

V měsíci únoru proběhly kulaté stoly se zástupci MŠ a ZŠ a následně se zástupci NNO a 

knihoven. Tématem byly akční plány a aktivity, které mohou tyto organizovat. 

Poté v měsíci dubnu byla organizována beseda pro rodiče (Ne) bezpečný internet na téma 

kyberšikana, s pozitivním ohlasem.   

Zároveň od měsíce ledna probíhala Výtvarná, fotografická a literární soutěž pro děti a žáky 

z ORP Kralupy n. Vlt. Vyhlášení proběhne na Dnech Kralup 7. 6. 2017.  

V květnu (26. 5. 2017) se konaly Dny nad Prahou 2017, kde byl jeden den věnován soutěžím 

pro žáky – Hry bez hranic. Pro ředitele škol byla ve stejný den určena konference na téma 

Budoucnost vzdělávání v regionu.  

3) Připravované výzvy - MAP II, Implementace MAP 

Koordinátor představil připravované výzvy projektu MAP II. Předpokládaný termín 

zahájení bude v září – říjnu 2017, délka projektu 36 měsíců.  

Výzva na Implementaci MAP by měla být vyhlášena v lednu 2018 a měla by zahrnovat 

aktivity z akčního plánu. Dle ASZ bude alokace probíhat jiným způsobem, bude upřesněno 

ve výzvě.  

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 května 2017. 

 

Koordinátor vysvětlil změny v SR – změny z ledna 2017 vyznačeny žlutě, změny z června 

2017 vyznačeny modře. K 6. 6. 2017 došlo ke změnám pouze v části: 

- Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v 2.4 IROP a ostatní projekty, 

- Priorita 3 – Podpora dětí a žáků „zejména“ se SVP,  

- Cíl 3.2 Podpora sociální inkluze – doplnění popisu cíle o text „poskytování personální 

podpory a další speciální péče“ 






