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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 a čas konání Od 31.3. 2022 (9:00 hodin) do 3.4. 2022 (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, 1 člen ŘV zdržen hlasování. 

V navrhovaném usnesení č. 38 ŘV – 03/2022 – MAP II hlasovalo PER ROLLAM 15 členů, noví navrhovaní 

členové ŘV, kteří byli členy řídícího výboru schvalováni se u tohoto usnesení zdrželi hlasování. 

V následujících usneseních již hlasovalo 17 členů ŘV. 

Podmínka účasti nadpoloviční většiny byla splněna. Hlasování členů ŘV bylo platné. 

 
Program hlasování 

 
1)Navrhované usnesení č.38 ŘV - 03/2022 - MAP II 

Aktualizované složení Řídícího výboru – schválení nových členů 

2) Navrhované usnesení č. 39 ŘV – 03/2022 – MAP II 

2. Aktualizace – Analytické části dokumentu MAP 

3) Navrhované usnesení č. 40 ŘV – 03/2022 – MAP II 

2. Aktualizace strategické části MAP - Vize 

4)  Navrhované usnesení č. 41 ŘV – 03/2022 – MAP II 

2. Aktualizace strategické části MAP -  Priority 

5)  Navrhované usnesení č. 42 ŘV – 03/2022 – MAP II 

Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 09 ke dni 31.3. 2022 včetně tabulek s investičními záměry. 

 

ZÁPIS Z 6. 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 byl v dostatečném předstihu zaslán odkaz na schvalované dokumenty k připomínkování.  

 

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

V průběhu 9/2021 – 3/2022 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. 

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

viz Statut a Jednací řád od 31.3. 2022 (9:00) – 3.4. 2022 (9:00), kdy bylo hlasování ukončeno. 

 Počet oslovených členů ŘV – 18, PER ROLLAM hlasovalo 17 členů ŘV, 1 člen ŘV zdržen hlasování:  

 V navrhovaném usnesení č. 38 ŘV – 03/2022 – MAP II hlasovalo PER ROLLAM 15 členů PRO, noví 

navrhovaní členové ŘV, kteří byli členy řídícího výboru schvalováni se u tohoto usnesení zdrželi 

hlasování. 

 V následujících usneseních již hlasovalo 17 členů ŘV PRO . 

Podmínka účasti nadpoloviční většiny byla splněna. 

 

 

1.  Aktualizované složení Řídícího výboru – schválení nových členů 

 

V rámci monitorovacího období (10/2021 – 3/2022) došlo k aktualizaci dokumentu Složení řídícího výboru. 

Od 31.3. 2022 dochází ke změně zástupce KAP Ústeckého kraje – Ing. Adélu Kurešovou nahradí od 31.3. 2022 

Mgr. Vladěna Zingová – vedoucí projektu KAP III, vedoucí oddělení organizace školství, mládeže a sportu, 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Krajský úřad Ústeckého kraje, která přijala nominaci do ŘV MAP ORP 

Louny II. 

Od 31.3. 2022 dochází ke změně zástupce Centra podpory projektu SRP – Ing. Janu Davidovou nahradí od  

31.3. 2022 Mgr. Irena Koťátková – metodik a konzultant akčního plánování, zástupce - NPI – metodická 

podpora akčního plánování, která přijala nominaci do ŘV MAP ORP Louny II. 
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USNESENÍ č. 38/ŘV - 03/2022 - MAP II 

ŘV MAP ORP Louny II na základě hlasování PER – ROLLAM schvaluje nové členy Řídícího výboru. 

Hlasování PER – ROLLAM: Pro 15, Proti 0, (Zdrželi se 3 – včetně nově nominovaných zástupců) 

 
 
      
2)   2. Aktualizace – Analytické části dokumentu MAP 

 

Usnesením č.25 ŘV - 03/2021 - MAP II byla schválena 1. Aktualizovaná analytická část dokumentace MAP k 

odevzdání po uplynutí poloviny období realizace projektu. 

 

Ihned poté započali přípravné práce na 2. aktualizaci analytické části, která bude součástí celé 2. 

aktualizované dokumentace MAP odevzdávané po ukončení projektu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že analytická část je poměrně rozsáhlá kapitola v dokumentu, došlo v první fázi 

k rozdělení jednotlivých úkolů a činností mezi členy RT dle harmonogramu.  Následně bylo realizováno: 

 

 Studium stávající obecné části 

 Vyhledávání, studium a kontrola zmíněných strategických dokumentů s návazností na oblast 

vzdělávání 

 Upřesňování informací u strategických dokumentů s návazností na oblast vzdělávání 

 Bylo realizováno dotazníkové šetření na ZŠ,MŠ a ZUŠ v ORP Louny se zaměřením na zjišťování potřeb 

škol, sebereflexe škol, aktualizace SWOT analýz, oblast rovných příležitostí. 

 Tyto data byla následně zpracovávána do dílčích výstupů, projednávána, kontrolována a schvalována 

členy RT a členy pracovních skupin. 

 V závěrečné fázi byly kapitoly analytické části doplněny a aktualizovány o výsledky dotazníkového 

šetření. 

 Pracovní verze 2. aktualizované analytické části podlehla komunikačnímu procesu a schválení 

v pracovních skupinách v předkládané verzi pro řídící výbor. 
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USNESENÍ č. 39/ŘV - 03/2022- MAP II 

ŘV MAP ORP Louny II na základě hlasování PER – ROLLAM schvaluje 2. Aktualizaci analytické části dokumentu 

MAP  

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

 

 

3)   2. Aktualizace – Strategická část - VIZE 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že 2. aktualizace strategické části MAP a potažmo celého Strategického investičního 

rámce je podmíněná aktualizací analytické části, jejíž 2. aktualizace již byla zpracována došlo nyní ke schválení 

2. 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. 40/ŘV - 03/2022 - MAP II 

ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje 2.aktualizaci Strategické části MAP – VIZE v předložené verzi.  

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

 

 

4)  2.Aktualizace – Strategická část - PRIORITY 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že 2.aktualizace strategické části MAP a potažmo celého Strategického investičního 

rámce je podmíněná aktualizací analytické části, jejíž 2. aktualizace již byla zpracována došlo nyní ke schválení 

3. 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. 
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USNESENÍ č.41/ŘV – 03/2022 – MAP II 

ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje 2. aktualizaci Strategické části MAP – PRIORITY v předložené 

verzi.  

Hlasování: Pro   17    Proti     0   Zdržel se 1 

 

 

5)  Aktualizace – Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 09 ke dni 31.3.2022 

 

V rámci dokumentu Strategický rámec MAP pro území SO ORP Louny (verze 09) došlo k 31. 3. 2022 především 

ke změnám, které se vztahují ke kapitolám 1,2,3. 

Kapitola 1 – členové PS schválili Vizi do roku 2023 beze změn 

Kapitola 2 – doplněna náplň jednání řídícího výboru a činnost pracovních skupin 

Kapitola 3 – členové PS schválili priority beze změn 

Stále necháváme zakomponované původní „již neplatné“ tabulky s vyznačením záměrů, které již byly 

zrealizovány přílohy 4.1, 4.2 

- označení zrealizovaných projektů již z předchozích verzí – modrá barva – ponecháno z verze 8 shodně 

- označení investičních záměrů, které jsou nově v realizaci, či po realizaci – zelená barva ponecháno z verze 8 

shodně 

Nově vytvořené tabulky 4.1 a (Základní školy), 4.1 b (Mateřské školy) a 4.1 c (Základní umělecké školy) s 

aktuálními záměry škol na území ORP Louny 

Nově doplněné investiční záměry škol, které jsou podpořeny souhlasy zřizovatelů jsou vyznačeny žlutě: 

· Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace 

· Základní škola Ročov, příspěvková organizace 

· Základní škola Panenský Týnec  

. Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše, Louny 28. října 2173 , 

Záměry doplněné v minulé verzi 8 jsou ponechány podbarveně červeně. 
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USNESENÍ č.42/ŘV – 03/2022 – MAP II 

ŘV MAP ORP Louny II po projednání schvaluje Aktualizaci – Strategického investičního rámce MAP ORP 

Louny verze 09 ke dni 31.3.2022 v předložené verzi. 

Hlasování: Pro   17    Proti     0   Zdržel se 1 

 

Úkoly: 

 

Rozeslat zápis z 6. 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 6. ŘV MAP ORP Louny II 

Příloha č.2:   Aktualizované složení Řídícího výboru – schválení nových členů 

Příloha č.3:   2. Aktualizace – Analytické části dokumentu MAP 

Příloha č.4:   2. Aktualizace – Strategická část - VIZE 

Příloha č.5:   2. Aktualizace – Strategická část - PRIORITY 

Příloha č.6:   Aktualizace – Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 09 ke dni 31.3.2022 

 

 
 

                                                                                              Ing. Jovanka Zusková 
                                                                                        Předseda řídícího výboru MAP ORP Louny II 

 
           

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