
 

   
                                                                                                                     V Turnově 3. 6. 2019 

 
Zápis 

z pracovního jednání Řídícího výboru projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008609 MAP Turnovsko II., 

které se uskutečnilo 
v zasedací místnosti č. 504 budovy Nové radnice, Skálova 466, 511 01 Turnov 

dne 3. 6. 2019 od 15:00 hodin 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

 
1) Zahájení 
 

Předsedkyně Řídícího výboru Mgr. Petra Houšková přivítala přítomné členy a seznámila 
je s programem dnešního jednání.  
 

2)  SWOT 3 analýza a Akční plán (schvalování) 
Akční plán – dokument byl aktualizován a zveřejněn k připomínkování na webu a byl 
rovněž projednán všemi pracovními skupinami. Toto je konečná podoba po zapracování 
připomínek.  K dokumentu neměli členové ŘV žádné dotazy a podněty, proto bylo 
přistoupeno k hlasování. 
 
 
Hlasování: Kdo schvaluje aktualizované znění Akčního plánu MAP Turnovsko II.?        
             
Pro: 16                      Proti: 0                     Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje aktualizované znění Akčního plánu MAP 
Turnovsko II.  
 
 
SWOT 3 analýza – totožný postup aktualizování, zveřejnění a projednání v pracovních 
skupinách jako u Akčního plánu. Přítomní členové ŘV neměli k dokumentu žádné 
připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
 
Hlasování: Kdo schvaluje aktualizované znění SWOT 3 analýzy  MAP Turnovsko II. ?        
             
Pro: 16                      Proti: 0                     Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje aktualizované znění  SWOT 3 analýzy MAP 
Turnovsko II.  
 
 
 



3) Přehled konkrétních aktivit v rámci projektu - realizované i plánované na nejbližší 
období (informování) 
 
Mgr. Bárta informoval o plánovaných aktivitách, jejichž seznam obdrželi členové spolu 
s dalšími podklady e-mailem. Ing. Krupařová doplnila plánované aktivity o nově 
připravené, které vycházejí mj. z požadavků ředitelů škol a návrhů pracovních skupin. 
 
Doplnění plánovaných aktivit: 
24.9., 25.9. – hodnocení škol 
Kurz kritického myšlení – informace bude zaslána mailem na školy 
Excel pro MŠ 
Aktualizace Ročního akčního plánu 
 
Členové ŘV vzali informaci na vědomí. 
 

4) Činnost pracovních skupin (informování) 
 
L. Krupařová představila všechny pracovní skupiny projektu. Dle postupů MAP II.  je 
povinnost setkávání každé PS min. 4x ročně. Letos proběhly zatím 2 schůzky téměř 
všech, na nichž byly mj. projednány podklady, které se poté předkládají Řídícímu výboru. 
V kompetenci PS je dále navrhování dalších aktivit (např. nákup pomůcek do škol, 
navrhování realizace vzdělávacích aktivit, atd.). PS pro financování navíc sleduje a 
projednává možnosti různých dotací a grantů k financování aktivit a v rámci PS pro rovné 
příležitosti vznikla zpráva o stavu rovných příležitostí v ORP Turnov.  
 
Přítomní členové ŘV vzali informaci na vědomí a neměli k uvedenému bodu žádné 
připomínky a návrhy. 
 

 
5)  Evaluace (schvalování)  

 
L. Krupařová připomněla, že se jedná o povinnou aktivitu, která je shrnuta do podaktivity 
3.1 a 3.2.  
V rámci podaktivity 3.1 by mělo probíhat: 
- Evaluace ročních akčních plánu 
- Evaluace aktivity implementace 
- Evaluace činnosti pracovních skupin 
- Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II. 

 
Cílové skupiny výše uvedených evaluací odpovídají cílovým skupinám uvedeným 
v projektové žádosti. Členové ŘV obdrželi materiál, ve kterém byl navržen seznam 
plánovaných evaluací, včetně cílové skupiny a předběžného harmonogramu. Během 
jednání ŘV vyjádřili přítomní členové s dokumentem souhlas, neměli k němu 
připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Hlasování: Kdo schvaluje Evaluace v rámci podaktivity 3.1?        
             
Pro: 16                      Proti: 0                     Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje Evaluace v rámci podaktivity 3.1. 
 



V rámci podaktivity 3.2 byla vytvořena průběžná sebehodnotící zpráva, která bude 
zpracovávána po každém roce realizace projektu. Na závěr pak bude zpracována 
Závěrečná sebehodnotící zpráva.  
 
S průběžnou sebehodnotící zprávou, která byla vytvořena po prvním roce realizace 
projektu, se seznámily jednotlivé pracovní skupiny, které měly možnost zprávu 
komentovat a připomínkovat. Zpráva byla rovněž zaslána předem členům ŘV. Přítomní 
neměli ke zprávě žádné otázky či námitky, proto bylo přistoupeno k hlasování. Před 
hlasováním odešel M. Loukota, zůstalo přítomno 15 členů ŘV. 

 
 

Hlasování: Kdo schvaluje Sebehodnotící zprávu č. 1 (podaktivita 3.2)?        
             
Pro: 15                      Proti: 0                     Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje Sebehodnotící zprávu č. 1 (podaktivita 3.2).        
 

 
6) Investiční priority (schvalování)  

 
Podklady byly zaslány členům ŘV předem. Ředitelé škol byli e-mailem opakovaně 
vyzváni k aktualizaci svých projektových záměrů, které musejí být schváleny 
zřizovatelem. Z došlých požadavků zpracoval R. Rölc aktualizovaný dokument, ve 
kterém jsou červeně označené změny. Na místě přítomní členové ŘV ještě vznesli několik 
požadavků na drobné aktualizace především v harmonogramu nebo ve výši 
předpokládaných nákladů, což bylo na místě do dokumentu zapracováno. Následně bylo 
přistoupeno k hlasování, před kterým odešla paní Košťálová, zůstalo tedy přítomno 14 
členů ŘV. 
 
 
Hlasování: Kdo schvaluje aktualizované a doplněné Investiční priority?        
             
Pro: 14                      Proti: 0                     Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje aktualizované a doplněné Investiční priority.    

 
7) Sběr dat ze škol, popis potřeb škol (informování) 

 
Robert Rölc informoval o dotazníku popis potřeb škol, který zaslaly zpět vyplněný 
všechny školy. Informoval také o dalším dotazníkovém šetření na školách, z jehož 
výsledků vytvořil agregovanou zprávu, která byla následně odeslána na kraj jako podklad 
k tvorbě Školské inkluzivní koncepce.  
 
Na dotaz P. Houškové jak bude dále naloženo s dotazníkem a jeho výsledky Robert Rölc 
sdělil, že bude součástí dokumentu MAP a bude dále pojednáván na Pracovních 
skupinách.  

 
8) Různé – diskuse 

 
Na dotaz P. Houškové k plánu dalších aktivit MAP, zda bude realizační tým projektu 
vycházet z dat zjištěných v dotazníkovém šetření L. Krupařová sdělila, že Realizační tým 



zohlední výstupy z dotazníkového šetření na školách a bude s těmito daty dále pracovat 
při plánování vzdělávacích aktivit v rámci projektu. 
 

9)  Závěry z jednání 
 
Nejbližší jednání Řídícího výboru proběhne zřejmě nejdříve 3.12.2019. 
 
Předsedkyně ŘV poděkovala všem přítomným za účast a spolupráci.  

 
              
 
 
 
            Zapsala: Ing. Lenka Krupařová    

            Ověřila: Mgr. Petra Houšková 

 

 

Přílohy zápisu: 

SWOT 3 analýza 

Akční plán 

Evaluace – podaktivita 3.1 

Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP Turnovsko II. za období od 1.3.2018 do 28.2.2019 

Investiční priority 

 


