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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 27.3. 2020 

Čas konání Od 27.3. 2020 (9:00 hodin) do 30.3. 2020 (9:00 
hodin) 

Místo konání Hlasování elektronickou formou PER-ROLLAM 

 
Přítomni: 
Hlasování členů Řídícího výboru PER ROLLAM: 
Počet oslovených členů ŘV – 18, PER ROLLAM hlasovalo 15 členů ŘV: 15 členů ŘV hlasovalo PRO, 3 členové 
ŘV se zdrželi hlasování. Podmínka účastni nadpoloviční většiny byla splněna. Hlasování členů ŘV bylo platné. 

 
Program hlasování 

 
1) Navrhované usnesení č. 11/ŘV - 03/2020 - MAP II 
     Aktualizované složení Řídícího výboru – schválení nových členů  
2) Navrhované usnesení č. 12/ŘV - 03/2020 - MAP II  
     Akční plán na období 01/2020 - 06/2021 

3) Navrhované usnesení č. 13/ŘV - 03/2020 - MAP II 
     Plán evaluace včetně příloh projektu MAP ORP Louny II 
4) Navrhované usnesení č.14/ŘV - 03/2020 - MAP II  

Aktualizace SWOT 3 analýzy včetně aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy 
řešení  

5) Navrhované usnesení č.15/ŘV - 03/2020 - MAP II 
     Aktualizace – Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 05 ke dni 27.3. 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZÁPIS Z 2. 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: 
 

Členům ŘV byly v dostatečném předstihu zaslány k připomínkování návrhy výše uvedených schvalovaných 

dokumentů. 

 

 Ing. Alena Pospíšilová seznámila členy ŘV s přípravou a zpracováním navrhovaných dokumentů. 

V průběhu 10/2019 – 3/2020 probíhalo v rámci realizace projektu zpracování níže uvedených dílčích 

výstupů projektu MAP ORP Louny II. Na zpracování těchto dokumentů se podíleli zástupci RT, členové 

pracovních skupin a zároveň byl uskutečněn komunikační proces za účelem vyjádření veřejnosti. 

 Nyní se nacházíme ve fázi, kdy je nutné tyto dokumenty projednat a schválit členy řídícího výboru. 

 Vzhledem k situaci v ČR - vyhlášenému nouzovému stavu s ohledem na šíření Koronaviru bylo 

přistoupeno k hlasování členů řídícího výboru metodou elektronického hlasování PER ROLLAM viz 

Statut a Jednací řád od 27.3. 2020 (9:00) - 30.3. 2020 (9:00), kdy bylo hlasování ukončeno. 

 Osloveno bylo 18 členů ŘV, hlasování se zúčastnilo 15 členů ŘV, PRO návrh usnesení hlasovalo 15 

členů ŘV a 3 členové se zdrželi hlasování. Podmínka účasti nadpoloviční většiny byla splněna. 

 

 

1)    Aktualizované složení Řídícího výboru – schválení nových členů  
 

Od 31.3. 2020 dochází ke změně zástupce za KAP Ústeckého kraje – Ing. Alexandru Zdeňkovou nahradí od 

31.3. 2020 Ing. Adéla Kurešová – z Odboru strategie, přípravy a realizace projektů, která přijala nominaci do 

ŘV MAP ORP Louny II 

Od 31.3. 2020 dochází ke změně zástupce za Agenturu pro sociální začleňování – Mgr. Et Bc. Šárku Filipovou 

nahradí od 31.3. 2020 Bc.Michal Kratochvíl – vedoucí oddělení regionální centrum západ, odboru pro sociální 

začleňování, který přijal nominaci do ŘV MAP ORP Louny II. 

 
USNESENÍ č. 11/ŘV - 03/2020 - MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II na základě hlasování PER – ROLLAM schvaluje změnu členů ŘV s platností od 31.3.2020, 
celkový počet členů ŘV zůstává stejný – 18 členů. 
Hlasování PER – ROLLAM: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 3 
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2)   Akční plán na období 01/2020 - 06/2021 
 
Na základě výsledků z mapování potřeb škol, osobních konzultací se členy RT, diskusí v pracovních skupinách 

došlo ke zpracování Akčního plánu na období 01/2020 – 06/2021, který obsahuje aktivity škol na dané období 

a aktivity spolupráce škol, které budou realizovány v rámci KA 4 – Implementace v průběhu realizace projektu 

MAP ORP Louny II. Řídící výbor zároveň souhlasí s průběžným doplňováním tohoto dokumentu na základě 

aktuálně zjištěných skutečností, popřípadě sdělení zástupců vzdělávacích zařízení o plánovaných a 

realizovaných aktivitách, které se uskuteční v průběhu nastaveného období. Tyto změny budou promítnuty 

do schváleného dokumentu a budou zveřejněny na webových stránkách projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro SO ORP Louny www.maplouny.cz. 

 

 
USNESENÍ č. 12/ŘV - 03/2020 - MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II na základě hlasování PER – ROLLAM schvaluje Akční plán na období 01/2020 – 06/2021 
Hlasování PER – ROLLAM: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 3 
 
 
3)   Plán evaluace včetně příloh projektu MAP ORP Louny II 
 
V období 09/2019 - 03/2020 byly členy RT zpracovány dokumenty vztahující se k plánu evaluace pro projekt 

MAP ORP Louny II.  

Plán evaluace obsahuje: 

  

 Počet plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

 Cílové skupiny evaluace 

 Nástroje evaluace 

 Harmonogram jednotlivých evaluací 

 
Změny v dokumentech jsou vyhrazeny s ohledem na průběh realizace projektu. 
 
USNESENÍ č. 13/ŘV - 03/2020 - MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II na základě hlasování PER – ROLLAM schvaluje Plán evaluace včetně příloh projektu MAP 
ORP Louny II 
Hlasování PER – ROLLAM: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 3 

 

http://www.maplouny.cz/
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4)   Aktualizace SWOT 3 analýzy včetně aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a 
návrhy řešení  

 

Proces aktualizace SWOT – Analýzy (resp. SWOT – 3 analýzy) jednotlivých prioritních oblastí rozvoje 

vzdělávání v projektu MAP ORP LOUNY II probíhal v následně uvedených krocích: 

a) Seznámení se se stávajícími SWOT analýzami (resp. SWOT – 3 analýzami) v jednotlivých prioritních 

oblastech v projektu MAP I 

b) Realizace osobních konzultací a prvotního šetření v úvodu realizace projektu, vztaženého na aktivity škol, 

aktivity šablon a aktivity spolupráce, potřeby investic 

c) Realizace mapování potřeb škol na území ORP Louny v rámci podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování 

k datu 31.12. 2019 

d) Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci mapování potřeb škol 

e) Seznámení s výsledky dotazníkového šetření 

f) Diskuse v pracovních skupinách k porovnání a stanovení aktuálních problémových oblastí 

g) Diskuse v pracovních skupinách ke stanovení aktuálních silných a slabých stránek, nástin hrozeb a 

příležitostí 

h) Samostatná práce členů PS na aktualizaci stávajících SWOT analýz (resp. SWOT – 3 analýz) v jednotlivých 

oblastech dle metody argumentace 

i) Následná finalizace SWOT analýz (SWOT – 3 analýz) a diskuse k jednotlivým problémovým oblastem, 

jejich příčinám a návrhovým opatřením.  

j) Revize SWOT analýz (SWOT – 3 analýz), definice příčin problémů a identifikace návrhových opatření 

k) Revize SWOT analýz (SWOT – 3 analýz) předána  k dalším připomínkám – komunikační proces  

l) Schválení revidovaných SWOT analýz (SWOT – 3 analýz) pro jednotlivá témata, hlavních problémů, příčin 

a návrhů řešení Řídícím výborem MAP II. 

 
USNESENÍ č.14/ŘV – 03/2020 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje Aktualizace SWOT 3 analýzy včetně aktualizace hlavních 
problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení  

Hlasování: Pro   15    Proti     0   Zdržel se 3 
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5)  Aktualizace – Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 05 ke dni 27.3. 2020 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že aktualizace Strategického investičního rámce je podmíněná aktualizací 

analytické části došlo prozatím v rámci aktualizace Strategického investičního rámce pouze ke změně příloh 

4.1, 4.2., které zaznamenávají nově doplněný investiční záměr školy a zvýraznění projektů v nebo po realizaci. 

 
USNESENÍ č.15/ŘV – 03/2020 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje Aktualizaci – Strategického investičního rámce MAP ORP 
Louny verze 05 ke dni 27.3. 2020  

Hlasování: Pro   15    Proti     0   Zdržel se 3 

 
 

 
Úkoly: 
Rozeslat zápis z 2. jednání ŘV všem členům ŘV 

 
Záznam pořídil a vyhotovil: 
Hlavní manažer projektu: Ing. Alena Pospíšilová 

 
 

Záznam a usnesení ověřil. 
Předsedkyně řídícího výboru: Ing. Jovanka Zusková 

 
 
Přílohy: 

 
Příloha č.1: Záznam z hlasování ŘV MAP ORP Louny II 
Příloha č.2: Aktualizované složení Řídícího výboru – schválení nových členů  
Příloha č.3: Akční plán na období 01/2020 - 06/2021 

Příloha č.4: Plán evaluace včetně příloh projektu MAP ORP Louny II  
Příloha č.5: Aktualizace SWOT 3 analýzy včetně aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a 
návrhy řešení  
Příloha č.6:  Aktualizace – Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 05 ke dni 27.3. 2020 

 
 
 
 

                                                                                              Ing. Jovanka Zusková 
                                                                                        Předseda řídícího výboru MAP ORP Louny II 

           
 
 

                                                                                           ……………………………………………………………… 
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