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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

 

 

Datum konání 20. 9. 2019 

Čas konání 9:00 – 10:30 hodin 

Místo konání Městský úřad Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 
Louny – velká zasedací místnost 

Přítomni: 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 
Počet oslovených členů ŘV – 18, počet přítomných členů ŘV 14, Řídící výbor je usnášeníschopný, neboť je 
přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Přítomno bylo 14 členů z celkových 18 členů. 

 
Program jednání: 

1.   Úvod, uvítání  

2.   Usnášeníschopnost Řídícího výboru  

3.   Schválení programu jednání  

4.   Projednání a schválení aktualizovaného složení ŘV k 20. 9. 2018  

5.   Návrh a schválení předsedy ŘV 

6.   Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu ŘV  

7.   Projednání a schválení Komunikačního plánu  

8.   Projednání a schválení Organizační struktury projektu  

9.   Informace k pracovním skupinám, projednání nominovaných členů PS 

10. Projednání a schválení Identifikace dotčené veřejnosti 

11. Projednání a schválení aktuální verze MAP (včetně strategického investičního rámce a ročního akčního  

       plánu na rok 2019/2020) 

12. Náměty a realizace aktivit Implementace 

13. Různé  

14. Závěr  

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 
 

PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP 
LOUNY II 

 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073 
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Průběh jednání: 
 

Před realizací 1. jednání Řídícího výboru (dále též jen ŘV“) k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ORP Louny II (dále jen MAP II) byly všem členům ŘV rozeslány k prostudování a k připomínkování materiály 
pro jednání.  
Připomínky měli členové ŘV možnost zasílat do 15. 9. 2019. 
 
 

1. bod jednání:  
Hlavní manažer projektu MAP ORP Louny II, Ing. Alena Pospíšilová, přivítala účastníky a poděkovala 
za účast. 
 
2. bod jednání: 
Kontrola usnášeníschopnosti 
A. Pospíšilová překontrolovala usnášeníschopnost ŘV. 
Počet oslovených členů ŘV – 18, počet přítomných členů ŘV 14, Řídící výbor je usnášeníschopný, 
neboť je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Přítomno bylo 14 členů z celkových 18 členů. 
 
3. bod jednání: 
A. Pospíšilová představila program 1. jednání ŘV. 
Následně vyzvala členy ŘV k podání připomínek k navrženému programu ŘV. Nikdo z přítomných 
členů ŘV neměl k programu připomínky, ani nedošlo k jeho doplnění. 
Program 1. jednání ŘV byl schválen bez připomínek. 
 
USNESENÍ č.1/ŘV – 09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje program 1. jednání ŘV jednohlasně a bez připomínek 
v předloženém znění. 
Hlasování: Pro   14     Proti     0   Zdržel se 0 
 

• A. Pospíšilová zahájila jednání Řídícího výboru poděkování všem za přijetí členství v ŘV. 
Stručně zdůvodnila realizaci projektu a uvedla základní informace o projektu MAP ORP Louny II, 
včetně cílů projektu, nastavení spolupráce, aktuálního stavu projektu a hlavních témat MAPu, kterým 
se budeme věnovat v následujícím monitorovacím období.  

 
 
4. bod jednání: 
Projednání nového složení členů ŘV k 20. 9. 2019 v rámci aktivity 2. – Rozvoj a aktualizace MAP – 
podaktivita 2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. 
A. Pospíšilová zdůraznila, že oproti projektu MAP I došlo ke změně nositele a realizátora projektu 
MAP II a bylo tedy povinností ustanovit nové složení ŘV MAP II. 
Následně promítla složení ŘV MAP II.  
Složení ŘV MAP II bylo schváleno bez připomínek. 
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USNESENÍ č.2/ŘV –09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje nové složení ŘV MAP II jednohlasně a bez připomínek 
v předloženém znění. 
Hlasování: Pro 14      Proti 0      Zdržel se 0 
 
 
5. bod jednání: 
Schválení předsedy nového Řídícího výboru projektu MAP ORP Louny II. 
A. Pospíšilová podala návrh na předsedu ŘV – Ing. Jovanku Zuskovou – zástupce ORP Louny – vedoucí 
odboru školství, a vyzvala přítomné k vyjádření. 
Nikdo z přítomných neměl k návrhu připomínky a předsedou ŘV schválil jednohlasně Ing. Jovanku 
Zuskovou 
USNESENÍ č.3/ŘV – 09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II schvaluje předsedu Řídícího výboru MAP ORP Louny II Ing. Jovanku Zuskovou 
k  20. 9. 2019 jednohlasně a bez připomínek. 
Hlasování: Pro 14      Proti 0      Zdržel se 0 
 
 
6. bod jednání: 
Projednání nové verze Statutu a Jednacího řádu, v rámci aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP – 
podaktivita 2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. 
Hlavní manažerka popsala změny, které nové dokumenty zachycují a vyzvala přítomné k vyjádření 
případných dotazů či připomínek k předkládanému znění. Nikdo z přítomných neměl připomínky a 
dokument byl jednohlasně schválen. 
 
USNESENÍ č.4/ŘV – 09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje novou verzi Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru 
k 20. 9.2019 jednohlasně a bez připomínek v předloženém znění za závazný dokument. 
Hlasování: Pro 14      Proti 0      Zdržel se 0 
 
7. bod jednání: 
Projednání a schválení Komunikačního plánu včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního 
procesu, který je povinným výstupem pro potřeby projektu MAP ORP Louny II v rámci aktivity 2 – 
podaktivity 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako 
součástí komunikačního plánu. 
 

A. Pospíšilová představila přítomným smysl a cíl Komunikačního plánu. Poukázala na nezbytnost 
přesvědčit aktéry vzdělávání o smyslu strategického plánování a zapojení se do procesu. K tomuto 
účelu je nutné využívat dostupných komunikačních kanálů pro prezentování projektu MAP ORP Louny 
II, informování o realizovaných vzdělávacích aktivitách, zajistit informovanost pro širokou veřejnost 
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o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování. 
Členové ŘV byly vyzvání k vyjádření případných připomínek.  Nikdo z přítomných neměl připomínky 
a dokument byl jednohlasně schválen. 
 

 
USNESENÍ č.5/ŘV – 09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje Komunikační plán včetně začlenění plánovaných aktivit 
konzultačního procesu k 20. 9.2019 jednohlasně a bez připomínek v předloženém znění za závazný 
dokument. 
Hlasování: Pro 14      Proti 0      Zdržel se 0 

 
 

8. bod jednání: 
Projednání Organizační struktury projektu.  
A. Pospíšilová vysvětlila strukturu řízení projektu a došlo k představení Realizačního týmu. 
Organizační struktura byla vytvořena v rámci Aktivity 2. – Rozvoj a aktualizace MAP – podaktivita 2.1. 
Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. 
Organizační struktura zahrnuje RT MAP, ŘV MAP a PS.  
Členové ŘV byly vyzvání k vyjádření případných připomínek.  Nikdo z přítomných neměl připomínky 
a dokument byl jednohlasně schválen. 
 
USNESENÍ č.6/ŘV – 09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje Organizační strukturu projektu MAP ORP Louny II 
včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností k 20. 9.2019 jednohlasně a bez připomínek 
v předloženém znění za závazný dokument. 
Hlasování: Pro 14      Proti 0      Zdržel se 0 

 
 
9. bod jednání: 
Projednání Identifikace dotčené veřejnosti. 
A. Pospíšilová představila strukturu dokumentu Identifikace dotčené veřejnosti. Jedná se jednak o 
aktéry (organizace), kteří potvrdili zájem o aktivní spolupráci v partnerství (členství v Řídícím výboru 
MAP II, členství v pracovních skupinách) tak aktéry, kteří jsou součástí území dopadu MAP ORP Louny 
II a kteří budou, budou-li chtít, pravidelně informovaní. 
 
USNESENÍ č.7/ŘV – 09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje dokument Identifikace dotčené veřejnosti MAP ORP 
Louny II k 20. 9.2019 jednohlasně a bez připomínek v předloženém znění za závazný dokument. 
Hlasování: Pro 14      Proti 0      Zdržel se 0 
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10. bod jednání:  
Personální obsazení pracovních skupin v rámci projektu MAP ORP Louny II k 20.9. 2019 
A. Pospíšilová informovala členy ŘV o obsazení a složení pracovních skupin. Jednotlivé pracovní 
skupiny byly sestaveny dle pokynů uvedených v Postupech MAP II a skládají se z uvedených 
povinných zástupců napříč jednotlivými organizacemi. 
V rámci projektu MAP budou pracovat 4 povinné pracovní skupiny:  
1. PS pro financování  
2. PS pro čtenářskou gramotnost  
3. PS pro matematickou gramotnost  
4. PS pro rovné příležitosti 
Každý PS má svého stěžejního zástupce v ŘV pro zajištění přenosu informací z a do PS. 
 
USNESENÍ č.8/ŘV – 09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje Obsazení jednotlivých pracovních skupin v rámci 
projektu MAP ORP Louny II k 20. 9.2019 jednohlasně a bez připomínek v předloženém znění. 
Hlasování: Pro 14      Proti 0      Zdržel se 0 

 
 
 
11. bod jednání 
Projednání a schválení aktuální verze MAP (včetně strategického investičního rámce a ročního 
akčního plánu na rok 2019/2020) 
 
RAP – A. Pospíšilová seznámila přítomné členy se skutečností, že bylo nutné již v průběhu 
1.monitorovacího období začít v rámci šetření na školách se zaměřením na aktivitu 2.7 Podpora škol 
v plánování sbírat náměty na aktualizaci části Ročního akčního plánu od zástupců jednotlivých škol, 
neboť projekt MAP ORP Louny II navazuje na MAP ORP Louny I nicméně s roční prolukou a bylo nutné 
provézt, alespoň částečnou aktualizaci Ročního akčního plánu na školní rok 2019/2020. 
A. Pospíšilová popsala aktualizaci RAP - která se vztahuje především na upřesnění témat jednotlivých 
šablon škol. 
Současně upozornila, že budou nadále probíhat práce na aktualizaci verze RAP, která již bude  
obsahovat prioritní aktivity škol, spolupráce škol – implementace – tato témata však budou dále 
rozpracovávána na pracovních skupinách dle prioritizace a do RAP zaznamenávána. 
Aktuální verze RAP bude posléze schválena ŘV 
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Strategický investiční rámec - A. Pospíšilová informovala o aktualizaci investičního rámce a 
identifikovala nové zaznamenané záměry. 
 
 
USNESENÍ č.9/ŘV – 09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje dokument Roční akční plán ORP Louny II 2019/2020 
Louny II k 20. 9.2019 jednohlasně a bez připomínek v předloženém znění. 
Hlasování: Pro 14      Proti 0      Zdržel se 0 
 
USNESENÍ č.10/ŘV – 09/2019 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje dokument Investiční strategický rámec ORP Louny II 
k 20. 9.2019 jednohlasně a bez připomínek v předloženém znění. 
Hlasování: Pro 14      Proti 0      Zdržel se 0 
 
 
12. bod jednání 
Náměty a realizace aktivit Implementace 
A. Pospíšilová popsala ŘV realizované aktivity implementace a předložila seznam námětů na 
implementační aktivity s tím, že prioritizování a rozpracovávání bude v činnosti PS 
 
13.Bod jednání 
Různé 
 
Co se událo: 
Zpracování povinných výstupů v rámci podaktivity 2.1 v rámci aktuálního monitorovacího období 

• Ustanovení nového ŘV 

• Aktualizace Statutu a Jednacího řádu 

• Sestavení povinných pracovních skupin a sestavený seznam jejich členů (2.3,2.4,2.5) 

• Zpracovaná organizační struktura včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností 

• Zpracovaná identifikace dotčené veřejnosti 
Zpracování povinných výstupů v rámci podaktivity 2.2 v rámci aktuálního monitorovacího období 

• Zpracovaný komunikační plán pro partnerství obsahující popis stavu partnerské spolupráce 
s ostatními subjekty mimo ŘV MAP, popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti a 
plánované aktivity konzultačního procesu 

• Zveřejněný článek v Lounském Pressu o zahájení realizace projektu a možnosti zapojení se do 
projektu. 

• Aktualizované webové stránky www.maplouny.cz 

• Vytvořený facebook maplouny 

• Vytvořené propagační materiály - nové logo, plakáty, rollup, 
Zahájení prací na aktivitě 2.7  

• Šetření na školách – šablony, aktivity škol, náměty na implementace 
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• Tvorba dotazníků k šetření – zjišťování aktuálních potřeb škol (realizace šetření 10/2019 – 11/2019) 
Zahájení prací na aktivitě 2.8. – Místní akční plánování 

• Aktualizace analytické části – plánování - získávání nových dat a informací o území 
 
 
14.Závěr 
Závěrem poděkovala A. Pospíšilová a předsedkyně ŘV všem členům ŘV za účast a ukončily 1. jednání 
řídícího výboru 
 
 
 
Úkoly: 
Rozeslat zápis z 1. jednání ŘV všem členům ŘV, RT a vedoucí PS, včetně příloh 
 
 
Záznam pořídil a vyhotovil: 
Hlavní manažer projektu: Ing. Alena Pospíšilová 
 
 
Záznam a usnesení ověřil. 
Předsedkyně řídícího výboru: Ing. Jovanka Zusková 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1: Prezenční listina 
Příloha č.2: Seznam členů ŘV MAP ORP Louny II k 20.9. 2019 
Příloha č.3: Statut a Jednací řád k 20.9. 2019 
Příloha č.4: Komunikační plán k 20.9. 2019 
Příloha č.5: Organizační struktura MAP ORP Louny II k 20.9. 2019 
Příloha č.6: Identifikace dotčené veřejnosti k 20.9. 2019 
Příloha č.7: Roční akční plán na rok 2019/2020 k 20. 9. 2019 
Příloha č.8: Investiční strategický rámec k 20.9. 2019  
 
 
V Lounech 
Dne 23.9. 2019                                                                                              Ing. Jovanka Zusková 

                                                                                        Předseda řídícího výboru MAP ORP Louny II 
                                                                                          ……………………………………………………………… 
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