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          Turnov 15.6.2016  

Zápis 
z pracovního jednání Řídícího výboru na projektu „MAP Turnovsko“  

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000101, 

které se uskutečnilo 

v zasedací místnosti č. 319 na MěÚ v Turnově  

dne 14.6.2016 od 13,00 hodin 

 

Přítomni: dle presenční listiny 

 
Př edsedkyně ŘV a m íst ost arost ka Měst a Turnova Mgr  .Pet ra Houšková př ivít ala př ít om né 

členy ŘV a bylo  př ist oupeno k program u dnešního jednání. 

 
 
1. Výsledky dotazníkového šetření, analýza 

 RNDr. Rölc, Ph.D. hovoř il o dot azníkovém  šet ř ení pot ř eb MŠ a ZŠ v rám ci pro jekt u MAP 

v ORP Turnov, kt eré proběhlo závěrem  loňského  roku na  MŠ i ZŠ  a  kt erého se zúčast n ilo  

21  z celkového počt u 22 MŠ a ZŠ, t j. 95% účast  v ORP Turnov. RNDr. Rölc hovoř il 

o celkovém  podrobném  shrnut í a vypracování analýzy, př ičem ţ m ěl k d ispozici pouze 

agregovaná dat a z MŠMT. Individuální podrobné vyhodnocení obdrţely pouze sam y školy . 

Zm ínil, ţe by bylo dobré, abychom  je z kaţdé školy obdrţeli, př ičem ţ záleţí vţdy na vedení 

kaţdé školy, jest li je výsledky ochot né př edat  k  dalším u zpracování a zař azení.  

Ind ividuální dat a  m ám e k d ispozici pouze z ob last i inf rast rukt u ry – proběhlé a p lánované 

invest ice do st avebních úprav a vybavení. 

Oblast i podporované z OP pro účely dot azníku rozděleny na 6 hlavních oblast í a 3 další 

oblast i – seř azeno na základě hodnocení ško l d le důleţit ost i. 

Jm enoval prvky v ob last ech – prům ěrné hodnocení, podíl ško l p lánujících zlepšení a 

nejčast ější a nejvýznam nější př ekáţky v  jednot livých oblast ech. Vţdy bylo zm íněno 

porovnání ORP s Libereckým  krajem  a ČR.  Vyhodnocení a analýza byla zpracována zvlášť  

za MŠ a ZŠ.  V závěru sdělil nejpalčivější problém  v  celkovém  dot azníkovém  šet ř ení. 
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2. Návštěvy na školách 

Mgr. Karel Bár t a hovoř il k  jiţ probíhajícím  návšt ěvám  na školách na základě zpracovaného a 

up raveného harm onogram u d le časových m oţnost í ř ed it elek a ř ed it elů. Term ín návšt ěv 

škol probíhá od 8.6. – 24.6.  Během  kaţdé návšt ěvy se u jasňují základní pojm y k  pro jekt u 

MAP, hovoř í se o  t om ,  jak bude pro jekt  probíhat  a h lavně ř ed it elé a ř ed it elky MŠ,ZŠ a 

ost at ních organizací (Ţlut á Ponorka, Gym názium  at d.) sdělu jí pot ř eby a p lány, kt eré budou 

zapracovány do St rat eg ického rám ce a invest ičních pr ior it . Druhá et apa bude probíhat  na 

podzim , kdy se budou zjišťovat  pot ř eby škol v  rám ci neinvest ičních pro jekt ů, t zv. m ěkké 

pro jekt y, kt eré budou vyhlášeny v  rám ci výzev MŠMT. 

Zároveň se jedná během  návšt ěv o m oţnost i zař azení zást upců jednot livých škol a dalších 

organizací do pracovních skupin.  

Závěrem  bylo vysloveno poděkování všem  doposud navšt íveným  školám  za je jich ochot u 

spolupracovat . 

Dot az Mgr. Pet ry Houškové, zda zm íněné návšt ěvy na školách probíhají za účast i 

zř izovat elů? Odpověď Mgr. Bárt y zněla, ţe  zat ím  bez účast i zř izovat elů - nelze skloubit  

časově. 

Dot az pí. Vlad im íry Vydrové, zda jsou zapsány všechny poţadavky ze ZUŠ? 

Odpověď Mgr. Bárt y – všechny poţadavky jsou zapsány, všechny poţadavky se shrnou, 

př edloţí se k odsouhlasení Řídícím u výboru a zř izovat elů. Je t o  o t evř ený dokum ent , kt erý 

bude t éţ zveř ejněný na w ebu w w w .m apt urnovsko.cz.   

Mgr. Houšková zm ín ila vznik nového subjekt u – MŠ v Kar lovicích. 

3. Pracovní skupiny 

Ing. Lenka Krupař ová hovoř ila o  pot ř ebnost i Pracovních skupin, vychází z Post upů 

zpracování MAP, př íloha č. 2 výzvy k př edkládání pro jekt ů. V jejich  kom pet enci bude 

zejm éna př ipom ínkování St rat eg ického rám ce a dokum ent u sam ot ného MAP. Bude se 

vycházet  opět  z exist u jících dokum ent ů, zároveň se m usí dodrţet  st anovená st rukt ura 

vznikajících dokum ent ů. Pracovní skupiny se budou scházet  d le pot ř ebnost i a inform ace 

budou dost ávat  e-m ailovou pošt ou.  Pracovní skupina by m ěla být  vţdy m in im álně 5-t i 

členná. Doposud byli navrţeni a př ed jednáni t it o  zást upci: 

http://www.mapturnovsko.cz/
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Mgr. Michal Loukot a – ZŠ Skálova  

1 zást upce ZŠ Ţiţkova – I.st upeň 

1 zást upce ZŠ 28. ř íjna – II. St upeň 

1 zást upce ZŠ Zborovská – jm éno zat ím  není u jasněno  

1 zást upce „m im ot urnovské“  školy 

Výzva k m oţnost i zapojení se do pracovních skupin bude zveř ejněna na w ebu, zat ím  nebyl 

pro jeven zájem  př edevším  z  MŠ. 

Návrh Mgr. Houškové, aby bylo  zast oupení v  Pracovních skupinách různorodé, se 

zapojením  školských zař ízení se specializací. 

Zájem  o členst ví z ost at ních zař ízení: 

Mgr. Tom áš Zakouř il – SVČ  Ţlut á Ponorka 

PaedDr. Jaroslava Dudková – Vzdělávací cent rum  Turnov 

Do konce m ěsíce června budou upř esněni jednot liví členové Pracovních skupin. 

 

4. Příprava Strategického rámce 

Mgr. Karel Bár t a sdělil in form ace k  t vorbě St rat eg ického rám ce do r . 2023, z  kt erých 

dokum ent ů se vycházelo, a co St rat eg ický rám ec obsahuje: 

1. Vize – výst iţná jak si př edst avujem e školst ví 

2. Popis zapojení akt érů 

3. Popis pr ior it  a cílů, kt eré vycházely z  t ěcht o dokum ent ů: 

- St rat egie dokum ent ů 

- Z doporučení m ezinárodních organizací 

- Dokum ent y EU 

- St rat egické dokum ent y ČR  

Vţdy je uveden cíl a st rat eg ie, ind ikát or  (zjišťování, zda je cíl naplňován) 

Sdělil, ţe je t ř eba dokum ent  pro jednat  v  pracovních skupinách (t erm ín 

př ipom ínkování dokum ent u bude do konce srpna. Zm íněná pracovní verze 

dokum ent u bude zveř ejněna na w ebu pro jekt u. 
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Dle in form ace Bc. Jany St aré bude po odsouhlasení Řídícím  výborem  zasláno 

k odsouhlasení na sekret ar iát  RSK. 

 

Usnesení:   
- Řídící výbor bere na vědom í in form ace k  dot azníkovém u šet ř ení a analýze 

-  Další jednání Řídícího výboru bylo předběžně dohodnuto na podzim, datum bude                      
            upřesněno později. 
 

- Vyt voř ený St rat eg ický rám ec bude zaslán do 16.6. všem  členům  Řídícího výboru s t ím , 

ţe t erm ín k př ipom ínkování je st anoven do 26.6. Pot é bude do konce m ěsíce června 

vyvěšen na w ebu a t éţ bude t at o in form ace poskyt nut a zř izovat elům , st arost ům  obcí, 

rovněţ i zást upcům  pracovn ích skupin, aţ budou vyt voř eny. 

 
 
 
 

             Jednání bylo ukončeno ve 14.10 hod. 

 

 

Zapsala:  Petra Patočková       

Ověřila: Ing. Lenka Krupařová                             


