
 
 

 

Zápis 
 

z  

 

Řídícího výboru projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II 
 

Termín:  středa 30. 9. 2020 od 15:00 hod. 
 
Místo:   zasedací místnost MAS Podřipsko, Očkova 2, Roudnice nad Labem 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Program:  

1. Úvod 
 

- Prezence přítomných, ověření splnění podmínky nadpoloviční většiny účastníků pro 
odsouhlasení dokumentů (10 členů přítomno osobně, další 3 členové se omluvili a vyjádřili 
k dokumentům elektronickou formou). Hlasování se tedy zúčastnilo celkem 13 členů 
z celkového počtu 19. Podmínka účasti nadpoloviční většiny byla tudíž splněna.  

 
 

2. Informace o průběhu projektu 
 

 Představení nových členů týmu a jejich povinností po proběhlých personálních změnách na 
jaře 2020. 

 Všechny výstupy projektu soustavně umísťovány na web a facebook, dále šířeny 
prostřednictvím emailu. Byly připomenuty odkazy a kontakty. 

 Rekapitulace průběhu aktivit projektu MAP, který se blíží do poloviny své realizace. 

 Zájemci jsou nadále vítáni na pracovních skupinách, vzdělávacích akcích, je možné přijít 
s návrhy a podněty na společné aktivity spolupráce. 

 Představení pomůcek z polytechnické dílny pro ty, kteří je zatím nevyzkoušeli (3D pera, 
ozoboti, plán pořídit laserovou gravírku). 

 Malý dotační titul → výzva pro žáky II. stupně, v rámci které mohou realizovat své vlastní 
projekty a v případě splnění požadavků obdrží finanční podporu 3000,- Kč od projektu MAP. 
Alokace zdrojů na aktivitu celkem 20 000,- Kč. 

 Představení nově realizovaného projektu pod záštitou MAS Podřipsko „Vzdělávání 
koordinátorů EVVO a využití školních zahrad“.  

 

 



 
 

 

3. Schválení dokumentů MAP 

 Shrnutí dokumentu „Průběžná sebehodnotící zpráva MAP ORP Roudnice nad Labem II“ 

 Nebyly vzneseny připomínky. 
 
 Hlasování: 
   PRO:   13 
   PROTI:   0 
   ZDRŽEL SE:  0  
 

 Shrnutí dokumentu „Strategický rámec MAP ORP Roudnice nad Labem II do roku 2023“ 

 Nebyly vzneseny připomínky. 
 
Hlasování: 
  PRO:  13 
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0   

 
 

4. Představení projektu KAP; IKAP 
 

 Ing. Adéla Kurešová představila jednotlivé aktivity, kterým se věnuje projekt Krajský akční plán 
a jeho implementační složky. Prezentace s možnostmi pro jednotlivé stupně vzdělávací 
soustavy s odkazy na příslušný portál bude účastníkům předána prostřednictvím emailu.  

 Př. Aktivit projektu: setkání Metodických kabinetů jednotlivých oborů, zapůjčování pomůcek, 
nabídka autobusové dopravy pro žáky, letní školy pedagogů aj. 
 

 
5. Prezentace výsledků evaluačního šetření na školách v území 

 
 Členové byli informováni o průběhu sběru dat ve školách v území, který se uskutečnil v první 

polovině letošního roku, a aktuálně jsou již zpracovány výsledky. Byl získán dostatek dat pro 
zpracování souhrnné zprávy za celé území, pouze 4 školy se zapojily natolik, aby ze získaného 
počtu responzí bylo možné zpracovat jejich individuální analýzu potřeb. 

 Diskuze o dalším využití získaných dat → Školy, které projeví zájem, by si mohly sjednat 
individuální konzultaci s odborníkem na strategické plánování a získané poznatky využít ke 
svému dalšímu nasměrování. RT MAP může organizačně zajistit tyto aktivity. 

 Další evaluace potřeb škol proběhne ke konci projektu a uskuteční se formou osobních setkání 
a rozhovorů, kdy budeme vycházet z dříve obdržených dat a zabývat se změnami a posuny. 

 
 




