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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 29.9. 2020 

Čas konání Od 29.9. 2020 (9:00 hodin) do 2.10. 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 17 členů ŘV: 17 členů ŘV hlasovalo PRO, 1 člen ŘV 
se zdržel hlasování. Podmínka účastni nadpoloviční většiny byla splněna. Hlasování členů ŘV bylo platné. 

 
Program hlasování 

 
1) Navrhované usnesení č. 16/ŘV - 09/2020 - MAP II 
     Aktualizované složení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti - schválení nového člena 

2) Navrhované usnesení č. 17/ŘV -  09/2020 - MAP II  
     1. Aktualizace analytické části dokumentu MAP II 
3) Navrhované usnesení č. 18/ŘV - 09/2020 - MAP II 
     1. Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP II 
4) Navrhované usnesení č.19/ŘV - 09/2020 - MAP II  

     Agregované popisy potřeb škol 

5) Navrhované usnesení č.20/ŘV - 09/2020 - MAP II 
     Analýza rovných příležitostí 
6) Navrhované usnesení č.21/ŘV - 09/2020 - MAP II 
     Aktualizace – Strategická část -  VIZE  
7) Navrhované usnesení č.22/ŘV - 09/2020 - MAP  
     Aktualizace - Strategická část - PRIORITY 

8)  Navrhované usnesení č.23ŘV - 09/2020 - MAP  
     Aktualizace - Strategická část - CÍLE 

9) Navrhované usnesení č.24 ŘV - 09/2020 - MAP  
    Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 06 ke dni 29.9. 2020  
 

ZÁPIS Z 3. 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 3/2020 – 9/2020 probíhalo v rámci realizace projektu zpracování výše 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 ke zhoršující se epidemiologické situaci v ČR, bylo přistoupeno k hlasování členů řídícího 

výboru metodou elektronického hlasování PER ROLLAM viz Statut a Jednací řád od 29.9. 2020 (9:00) 

– 2.10. 2020 (9:00), kdy bylo hlasování ukončeno. 

 Osloveno bylo 18 členů ŘV, hlasování se zúčastnilo 17 členů ŘV, PRO návrh usnesení hlasovalo 17 

členů ŘV a 1 člen se zdržel hlasování. Podmínka účasti nadpoloviční většiny byla splněna. 

 

 

1)    Aktualizované složení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti – schválení nového člena 

 

Dne 4.6. 2020 oslovil projektového manažera projektu MAP ORP Louny II Mgr. Ondřej Marek se zájmem 

členství v PS pro rovné příležitosti. S ohledem na situaci , kdy paní Šárka Filipová, která byla zástupcem za ASZ 

od počátku realizace projektu MAP ORP Louny II, již na tomto postu nepracuje, nicméně nadále zůstává jako 

poradce v PS pro rovné příležitosti, rozhodl projektový manažer a členové pracovní skupiny o přijetí nového 

člena – jako konzultanta inkluzivního vzdělávání za odbor pro sociální začleňování. Členové PS pro rovné 

příležitosti nového člena jednotně odsouhlasili a požádali ŘV o schválení. 

 
USNESENÍ č. 16/ŘV - 09/2020 - MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II na základě hlasování PER – ROLLAM schvaluje nového člena PS pro rovné příležitosti 
celkový počet členů PS pro rovné příležitosti je nyní 6 členů. 
Hlasování PER – ROLLAM: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1 
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2)   1. Aktualizace analytické části dokumentu MAP  
 
Na základě výsledků z mapování potřeb škol, osobních konzultací se členy RT, diskusí v pracovních skupinách, 

studiem a vyhledáváním informací došlo ke zpracování 1. aktualizace analytické části dokumentu MAP II. 

Řídící výbor zároveň souhlasí s průběžnými úpravami a doplňováním tohoto dokumentu na základě dalších 

aktuálně zjištěných skutečností. Tyto případné změny budou promítnuty do 2. aktualizace, na které se bude 

pracovat 10/2020 – 3/2021 a která bude následně schválena řídícím výborem jako povinný 1. výstup realizace 

podaktivity 2.8, který je třeba odevzdat v nejbližší ZoR pro 18 nebo 24 měsících.  

1. aktualizace analytické části je zveřejněna na stránkách projektu MAP OPR Louny II www.maplouny.cz 

 

USNESENÍ č. 17/ŘV - 09/2020 - MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II na základě hlasování PER – ROLLAM schvaluje 1. Aktualizaci analytické části dokumentu 
MAP  
Hlasování PER – ROLLAM: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1 
 
3)   1. Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP II 
 
V období 07/2020 – 09/2020 byla členy RT zpracovávána 1.průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP II 

za evaluační období (07/2019 - 06/2020).   

Zároveň je součástí této zprávy příloha:  

Průběžné hodnocení realizace projektu MAP II v návaznosti na informace v závěrečné evaluační zprávě 
projektu MAP ORP Louny I – Zhodnocení naplňování akčního plánu předchozího období – šablony – 
naplňování aktivit implementace v projektu MAP II a tím naplňování jednotlivých     cílů v prioritách SR MAP 

Průběžné zhodnocení zahrnuje především: 

 výstupy ze závěrečné evaluační zprávy projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny  

 průběžné hodnocení realizace projektu MAP II v konceptu závěrečné evaluační zprávy projektu 

MAP I 

 hodnocení naplňování aktivit akčního plánu z MAP I – především projekty zjednodušeného 

vykazování - Šablony 

předběžné zhodnocení období realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny 

II (1.7. 2019 – 31. 12. 2019) především z hlediska plnění aktivit implementace v dotýkajícím se 

období platnosti Akčního plánu MAP ORP Louny I (do konce roku 2019) 

 

 

Celé toto  hodnocení probíhalo na základě informací, které byly zjišťovány při: 

http://www.maplouny.cz/
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 Prvotních osobních setkání, kdy docházelo manažerem projektu a členy realizačního týmu 

k osobním schůzkám s jednotlivými zástupci ZŠ a MŠ a ostatních subjektů, za účelem seznámení 

s projektem MAP II a současně ke sběru informací, jaké akce, které současně přispívají k plnění cílů 

MAP, školy realizovaly či plánují realizovat. 

 Setkávání PS  

 Osobní setkání se zástupci RT 

 Plnění aktivit spolupráce a implementace 

 Informace z evaluačních dotazníků, výsledky pozorování evaluátorů apod. 

 

. 

USNESENÍ č. 18/ŘV - 09/2020 - MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II na základě hlasování PER – ROLLAM schvaluje 1. průběžnou evaluační zprávu projektu 
MAP II 
Hlasování PER – ROLLAM: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1 
 
4)  Agregované popisy potřeb škol  

 

V období 03/2020 – 09/2020 byly členy RT zpracovány agregované popisy potřeb škol na základě 

vyhodnocení dotazníkového šetření - mapování potřeb škol na území ORP Louny v rámci podaktivity 2.7 

Podpora škol v plánování k datu 31.12. 2019 . Intenzivní práce probíhaly 03 – 05/2020. Dále byly konzultovány 

v pracovních skupinách a byly následně podkladem pro aktualizaci dílčích kroků v analytické části. 

Agregované popisy potřeb škol jsou zpracovány v konceptu: 

 Agregovaný popis potřeb mateřských škol na území ORP Louny 

 Agregovaný popis potřeb samostatných základních škol na území ORP Louny 

 Agregovaný popis potřeb sloučených základních a mateřských škol na území ORP Louny 

 Agregovaný popis potřeb základních uměleckých škol na území ORP Louny 

 

USNESENÍ č. 19/ŘV - 09/2020 - MAP II 

ŘV MAP ORP Louny II na základě hlasování PER – ROLLAM schvaluje Agregované popisy potřeb škol na 
území ORP Louny 

Hlasování PER – ROLLAM: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1 
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5) Analýza rovných příležitostí 

 

Proces zpracování analýzy rovných příležitostí probíhal v následně uvedených krocích: 

a) Seznámení se s metodikou Rovných příležitostí 

b) Realizace osobních konzultací a prvotního šetření v úvodu realizace projektu 

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

k datu 31.12. 2019,především s ohledem na mapování ukazatelů v Metodice rovných příležitostí 

d) Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci mapování potřeb škol 

e) Seznámení s výsledky dotazníkového šetření 

f) Diskuse v pracovních skupinách  

g) Aktivní práce pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

h) Samostatná práce členů PS  

i) Závěrečné zpracování členy RT za aktivní spolupráce členů PS pro rovné příležitosti 

Řídící výbor zároveň souhlasí s průběžnými úpravami a doplňováním tohoto dokumentu na základě dalších 
aktuálně zjištěných skutečností. 
 
USNESENÍ č. 20/ŘV – 09/2020 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje Analýzu rovných příležitostí k datu 29.9. 2020 

Hlasování PER – ROLLAM: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1 
 
6)  Aktualizace – Strategická část - VIZE 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že aktualizace strategické části MAP a potažmo celého Strategického investičního 

rámce je podmíněná aktualizací analytické části, jejíž 1. aktualizace již byla zpracována došlo nyní ke schválení 

1. kroku ve strategické části – VIZE.   

Členové RT a PS projektu MAP ORP Louny II na základě projednání zjištěných aktuálních výstupů analytické 

části MAP, rozhodli, že VIZI DO ROKU 2023 není nutné aktualizovat. 

VIZE JE STÁLE AKTUÁLNÍ A PLNĚ POKRÝVAJÍCÍ POTŘEBY A CHARAKTER REGIONU 

 

USNESENÍ č.21/ŘV – 09/2020 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje aktualizaci Strategické části MAP – VIZE.  

Hlasování PER – ROLLAM: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1 
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7)  Aktualizace – Strategická část - PRIORITY 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že aktualizace strategické části MAP a potažmo celého Strategického investičního 

rámce je podmíněná aktualizací analytické části, jejíž 1. aktualizace již byla zpracována došlo nyní ke schválení 

2. kroku ve strategické části – PRIORITY.  

Zástupci RT, PS a zúčastněných subjektů v projektu MAP ORP Louny II se shodli na základě zjištěných 

aktuálních výstupů z analýzy současného stavu, že není potřeba identifikované prioritní oblasti revidovat, 

neboť plně korespondují se stávající vizí a potřebami škol v území ORP Louny. 

 
USNESENÍ č.22/ŘV – 09/2020 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje aktualizaci Strategické části MAP – PRIORITY.  

Hlasování PER – ROLLAM: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1 

 

8)  Aktualizace – Strategická část - CÍLE 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že aktualizace strategické části MAP a potažmo celého Strategického investičního 

rámce je podmíněná aktualizací analytické části, jejíž 1. aktualizace již byla zpracována došlo nyní ke schválení 

3. kroku ve strategické části – CÍLE.  

Zástupci RT, PS A zúčastněných subjektů v projektu MAP ORP Louny II se shodli na základě zjištěných 

aktuálních výstupů z analýzy současného stavu, že není potřeba identifikované CÍLE revidovat, neboť plně 

korespondují se stávající vizí, prioritami a potřebami škol v území ORP Louny. 

 
USNESENÍ č.23/ŘV – 09/2020 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje aktualizaci Strategické části MAP – CÍLE.  

Hlasování PER – ROLLAM: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1 

 

9)  Aktualizace – Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 06 ke dni 29.9. 2020 

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

analytické části , jejíž 1. částečná aktualizace byla zpracována, došlo nyní v rámci aktualizace Strategického 

investičního rámce ke změnám kapitol č. 1,2,3 v souvislosti se změnami doposud uskutečněnými v projektu 

MAP ORP Louny II oproti projektu MAP Louny. 

Dále došlo ke změně přílohy č. 4.1, a 4.2., které zaznamenávají doplněné investiční záměry škol a zvýraznění 

projektů v nebo po realizaci. 
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USNESENÍ č.24/ŘV – 09/2020 – MAP II 
ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje Aktualizaci – Strategického investičního rámce MAP ORP 
Louny verze 06 ke dni 29.9. 2020  

Hlasování PER – ROLLAM: Pro 17, Proti 0, Zdrželi se 1  
 
Úkoly: 
Rozeslat zápis z 3. 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 3. ŘV MAP ORP Louny II 
Příloha č.2:   Aktualizované složení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti – schválení nového člena 
Příloha č.3:   1. aktualizace analytické části dokumentu MAP  
Příloha č.4:   1. průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP II  
Příloha č.5:   Agregované popisy potřeb škol 
Příloha č.6:   Analýza rovných příležitostí 
Příloha č.7:   Aktualizace – Strategická část – VIZE 
Příloha č.8:   Aktualizace – Strategická část – PRIORITY 
Příloha č.9:   Aktualizace – Strategická část – CÍLE 
Příloha č.10: Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 06 ke dni 29.9. 2020 

 
 
 
 

                                                                                              Ing. Jovanka Zusková 
                                                                                        Předseda řídícího výboru MAP ORP Louny II 

 
 

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