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Zápis ze 5. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Neratovice 

 

Termín:  12. prosince 2017, 16:00 hodin 

Místo:  MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice 

 

Program: 

1. Prezence účastníků, zahájení  

2. Schvalování aktualizované verze Strategického rámce MAP – oblast Investičních 

priorit  

3. Informace k projektu MAP II včetně Implementace 

4. Schválení žadatele pro MAP II  

5. Diskuze 

1) Prezence účastníků, zahájení 

Na začátku byla provedena prezence účastníků. Setkání se zúčastnilo 9 osob, z toho bylo 8 

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

Omluveni:   
 
Mgr. Jaroslav Zikmundovský  – ředitel, ZUŠ Neratovice 
Ing. Iva Cucová, MBA  – manager MAP, MAS Nad Prahou, o. p. s. 
Mgr. Kristina Kleinwächterová – manager ITI Pražské metropolitní oblasti 
Lucie Špačková    – rodič, za MŠ Neratovice, 28. října 
Jiří Jakoubek    – rodič, za ZŠ Neratovice, 28. října 
 
Ing. Miriam Kupková, koordinátorka projektu MAP v SO ORP Neratovice uvítala účastníky 

a seznámila je s programem. Byla určena zapisovatelka – Ing.  Miriam Kupková  

a ověřovatel zápisu - Mgr. Michaela Kučerová. 

Miriam Kupková informovala přítomné o aktuálním složení Řídícího výboru MAP 

Neratovice – nominace a účasti v ŘV se vzdali: Mgr. Lucie Dejnožková (ZŠ a MŠ 

Nedomice), p. Tomáš Petržílek (Junák, český skaut – středisko Lišák Neratovice, z. s. ), pí. 
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Eva Michálková (rodič, ZŠ a MŠ Kojetice). Počet členů ŘV MAP Neratovice je k 12. 12. 

2018 – 12 osob. 

Dále jednání vedla Miriam Kupková. 

2) Schvalování aktualizované verze Strategického rámce MAP – oblast Investiční priority 

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. Dokument byl doplněn o investiční 

priority škol zaslané koordinátorce projektu mailem v průběhu listopadu a prosince 2017. 

O doplnění jednoho investičního záměru požádala přímo na jednání také Mgr. Michaela 

Kučerová (za zřizovatele – město Neratovice). Žádné položky nebyly odstraněny, 

nerelevantní položky byly v dokumentu vyškrtnuty (např. z toho důvodu, že záměry již 

byly zrealizovány). Všechny změny oproti původní verzi Strategického rámce MAP (z 26. 

5. 2017) byly v nové verzi vyznačeny žlutým podbarvením. 

Koordinátorka vyzvala všechny členy ŘV ke schválení Strategického rámce MAP v SO ORP 

Neratovice (viz příloha č. 1). 

Přítomných členů ŘV s hlasovacím mandátem v této fázi jednání bylo 8. 

Hlasování – pro 8, proti 0, se zdržel 0.  

Dokument byl jednomyslně schválen. 

3) Informace k projektu MAP II včetně Implementace 

Miriam Kupková informovala účastníky o připravované výzvě projektu MAP II a jeho 

návaznosti na projekt MAP I. 

Základní informace o projektu MAP II: 

- délka projektu: 3 – 4 roky 

- vyhlášení: 15. 11. 2017 (průběžná výzva – 1. 12. 17, 15. 2. 18,…) 

- podmínky pro realizaci projektu: souhlas minimálně 70% IZO 

- forma práce – 4 povinné pracovní skupiny 

- složení ŘV – nový povinný člen SRP 

- možné zapojení do části Implementace – realizace vybraných projektů škol, které byly 

definovány v MAP I. 

Koordinátorka zdůraznila nutnost úzké spolupráce při přípravě žádosti ohledně projektu 

MAP II se školami, které vyjádří souhlas se zapojením do MAP II. Dále prezentovala záměr 
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MAS nad Prahou – svolání schůzky všech ředitelů škol, kteří mají zájem se zapojit do 

projektu MAP II (plánovaný termín setkání: 16. 1. 2018, 14. 00 hodin, MěÚ Neratovice). 

 

4) Schválení žadatele pro MAP II 

Miriam Kupková informovala účastníky setkání o jednáních MAS Nad Prahou o. p. s. 

s představiteli města Neratovice (resp. ORP Neratovice) ohledně „pozice žadatele“ 

v projektu MAP II. Návrh MAS Nad Prahou, že sama podá žádost na MAP II a stane se 

realizátorem tohoto projektu, byl vedením města akceptován. 

Koordinátorka vyzvala všechny členy ŘV ke schválení MAS Nad Prahou jako žadatele pro 

MAP II pro SO ORP Neratovice. 

Přítomných členů ŘV s hlasovacím mandátem v této fázi jednání bylo 8. 

Hlasování – pro 8, proti 0, se zdržel 0.  

Žadatel pro MAP II – MAS Nad Prahou, o. p. s., byl jednomyslně schválen. 

  

5) Diskuse 

Přítomní účastníci setkání diskutovali hlavně ohledně přínosu projektu MAP I a projektu 

Šablony I. Někteří ředitelé škol vyjádřili lítost nad tím, že se projekty MAP II a 

Implementace a plánovaný projekt Šablony II více nedoplňují, což je vede k zamyšlení, 

jestli se mohou zapojit do obou projektů současně. Také poukazovali na velkou 

vytíženost spojenou s administrací projektů a problémy ohledně financování (dlouhé 

lhůty a prodlevy při proplácení jednotlivých nákladů – informace se týkaly hlavně 

projektu Šablony I.).  

 

Koordinátorka nakonec 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 dostupnosti vzdělávání. 

 

Miriam Kupková dále potvrdila, že upravený Strategický rámec MAP v SO ORP Neratovice 

bude opět vyvěšen na webových stránkách MAS Nad Prahou o.p.s. www.nadprahou.eu - 

se zápisem a prezenční listinou z 5. setkání Řídícího výboru MAP v SO ORP Neratovice.  

http://www.nadprahou.eu/
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Všem zúčastněným koordinátorka projektu Ing. Miriam Kupková poděkovala za výbornou 

spolupráci a účast na jednání. 

Zapsala:  Ing. Miriam Kupková, v.r.  __________________________ 

 

Ověřila:  Mgr. Michaela Kučerová, v. r.  __________________________ 

 

 

V Líbeznicích, 12. prosince 2017    

      _________________________________ 

      Ing. Jitka Štyksová, v. r.  

      předsedkyně ŘV MAP 


