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          Turnov 27. 11. 2017  

Záznam 
z pracovního jednání Řídícího výboru projektu „MAP Turnovsko“  

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

které se uskutečnilo 
v zasedací místnosti č. 215 MěÚ v Turnově  

dne 27. 11. 2017 od 14,00 hodin 
 
Přítomni: dle presenční listiny 
 

1. Zahájení 
 
Předsedkyně ŘV Mgr. Petra Houšková přivítala přítomné, představila program dnešního 
jednání a předala slovo manažerce projektu Ing. Lence Krupařové.  
 

2. Závěr projektu MAP Turnovsko  (informování) 
 
Ing. Lenka Krupařová na úvod připomněla setkání a vzdělávací aktivity, které proběhly 
v rámci projektu od minulého jednání ŘV, tedy od srpna tohoto roku. 
Dále informovala členy ŘV o tom, na čem nyní s blížícím se koncem projektu pracujeme. 
Nyní dochází ke zpracování závěrečné evaluační zprávy, kterou jsme povinni doložit s 
ukončením projektu MAP. Tato zpráva musí být schválena Řídícím výborem, který bychom 
tímto chtěli požádat o její schválení per rollam. Počítáme s tím, že vypracovanou evaluační 
zprávu k odsouhlasení členům ŘV zašleme cca 14. - 15. 12. 2017. 
Předsedkyně ŘV se dotázala na případné dotazy či připomínky, které nikdo z přítomných 
neměl. 
 
 

3. Smlouva o spolupráci (informování) 
 
Smlouva o spolupráci – Memorandum - je dokument, který slouží v rámci projektu 
k doložení spolupráce v území. Dokument máme podepsán od všech mateřských škol, téměř 
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všech základních škol a od tří organizací neformálního vzdělávání zapojených v projektu. 
Memorandum rovněž podepsali zřizovatelé škol, kteří se zúčastnili setkání 21. 11. 2017. 
 
 

4. Investiční priority (schvalování) 
 
Seznam investičních priorit v původní podobě s barevně rozlišenými změnami byl zveřejněn 
na webových stránkách projektu. O možnosti aktualizace dokumentu jsme e-mailem 
informovali školy, zřizovatele a další organizace působící ve vzdělávání. Dokument zároveň 
obdrželi členové ŘV e-mailem spolu s pozvánkou a dalšími podklady pro dnešní jednání. 
Během setkání se zřizovateli (21.11.) se ještě objevily požadavky na další změny: 
- u MŠ Rovensko pod Troskami – posun v harmonogramu a zařazení nového projektu 

v souvislosti s nástupem dvouletých dětí 
- u Masarykovy ZŠ a MŠ Tatobity – zařazení 3 nových projektů 
- u ZŠ a MŠ Všeň – posun v harmonogramu u doplněných projektů 

 
Ing. Lenka Krupařová seznámila členy ŘV s těmito požadavky na změny, které byly do 
investičních priorit doplněny. Přítomní byli dotázáni, jestli má ještě někdo další připomínky, 
nebylo tomu tak, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

            
            Hlasování: Kdo schvaluje investiční priority v tomto doplněném znění?        
             

Pro: 13                      Proti: 0                     Zdržel se: 0 
 

Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje investiční priority v tomto dopln ěném znění. 
 
 

5. Dokument MAP (schvalování) 
 
Slovo dostal Mgr. Karel Bárta, který hovořil o finálním dokumentu MAP, který dnes 
předkládáme ke schválení. Řídící výbor na svých zasedáních postupně schválil jednotlivé 
části dokumentu MAP, který je tvořen analytickou částí, strategickou částí a implementační 
částí. Celý dokument, jehož součástí jsou přílohy č. 1 – 4, obdrželi členové ŘV e-mailem.  
 

Přítomní byli dotázáni, jestli má někdo nějaké připomínky, nebylo tomu tak, proto bylo přistoupeno 
k hlasování. 
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            Hlasování: Kdo schvaluje Dokument MAP včetně přílohy č. 1 - 4 v tomto znění?        
             

Pro: 13                     Proti: 0                     Zdržel se: 0 
 

Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje Dokument MAP včetně přílohy č. 1 - 4 v tomto znění.  
 
 

6. Projekt MAP II. (informování, diskuse) 
 
Mgr. Karel Bárta uvedl informace k projektu MAP II k výzvě 02_17_047 zveřejněné 
15.11.2017 na stránkách MŠMT. Velmi důležitými dokumenty jsou Postupy MAP, Pravidla 
pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla a indikátory.   
Uzavírka příjmu prvních žádostí je 14. 12. 2017.  Předpokládáme, že termín podání žádosti 
MAP II bychom směřovali k druhému termínu, tj. 15. 2. 2018, s doporučením podání 
žádosti alespoň do 14. 2. 2018. RNDr. Robert Rölc, Ph.D.  doplnil  informace, které získal 
na semináři v Praze dne 21.11.2017. Podstatná je pečlivá příprava nosných témat 
s rozplánovaným rozpočtem vzhledem k délce trvání projektu tj. 36–48 měsíců. Žádost lze 
podat opakovaně. 
 
Minimální výše způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč. 
Maximální výše způsobilých výdajů: 8 000 000 + počet IZO v ORP x 100 000 Kč. 
Financování: Ex-ante. 
 

� Dotaz p. Zakouřila k MAP I. – Existuje přehled spotřeby financí za MAP I? 
Karel Bárta a Lenka Krupařová uvedli, že přehled spotřeby financí bude 
k nahlédnutí až po ukončení a uzavření projektu MAP I. Průběžně je dokládáno 
financování na MŠMT v rámci zpráv o realizaci a žádostí o platby. 
 

Karel Bárta pokračoval v podstatných informacích k výzvě MAP II a zmínil povinné 
aktivity v rámci projektu: 
- Řízení projektu 
- Rozvoj a aktualizace MAP 
- Evaluace a monitoring MAP 
- Implementace MAP 

 
V rámci implementace by byly možné např. tyto aktivity 
   1. Metodická, právní a manažerská podpora ředitelů mateřských a základních škol 
             2. Vlastní hodnocení mateřské a základní školy 
             3. Formativní hodnocení žáků 
             4. Účast dětí a žáků v zájmovém vzdělávání 



 

                             Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
 MAS Český ráj a Střední Pojizeří  
                                                             Předměstská 286, 507 43  Sobotka, IČ 259 88 417     

 

 

             5. Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol a školských 
zařízení  

6. Pořizování nových knih a publikací 
 

Jako možné základní téma by mohla být práce s nadanými žáky. 
  
Mgr. Bárta upozornil také na aktivity, které v projektu nemohou být (nelze např. zřizování 
pozic speciálního pedagoga, psychologa a asistenta pedagoga na školách). Bohužel, zrovna 
o tuto aktivitu by byl ve školách největší zájem. Obecně nelze do projektu zařadit žádné 
aktivity, které je možné financovat z projektů škol (tzv. šablony).                    
 
Paní Antošová – zástupce KAP doporučuje konzultaci s p. Prokopovou, která se podílí na 
přípravě nového projektu KAP. Je totiž potřeba, aby nebyly v obou projektech stejné 
aktivity. V rámci KAP jsou plánovány nejen aktivity pro SŠ, ale i kroužky pro ZŠ. Do 
projektu budou zahrnuté ale pouze některé školy. 

            
           Usnesení: ŘV bere na vědomí informace k projektu MAP II.  

 
 

7. Žadatel MAP II. v území (projednání a schvalování) 
 
Mgr. Houšková informovala přítomné, že Město Turnov upřednostňuje variantu, aby byla 
žadatelem a realizátorem projektu MAP II. v území opět Obecně prospěšná společnost pro 
Český ráj vzhledem ke 100% dotaci. Pokud by realizovalo projekt město Turnov, musela by 
tam být 5% spoluúčast. Předkladatel a realizátor projektu MAP II bude ještě projednán v 
Radě města dne 6. 12. 2017.  
Na žadateli je třeba shoda v území a mělo by být také projednáno a odsouhlaseno v ŘV. 
 
 

            Hlasování: Kdo schvaluje Obecně prospěšnou společnost pro Český ráj, jako žadatele MAP   
            II. v území?        
             

Pro: 12                     Proti: 0                     Zdržel se: 0 
 

Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje Obecně prospěšnou společnost pro Český ráj, jako 
žadatele MAP II. v území.  

 
 

 
8. Závěry z jednání 
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Všichni členové ŘV byli vyzváni, aby dávali náměty na aktivity v rámci projektu MAP II. 
 

� Dle p. Rakoušové by byl velký zájem o přednášku paní Bednářové pro MŠ, která 
byla velmi kladně hodnocena. 

 
Nyní Mgr. Houšková otevřela diskusi a prostor pro dotazy. 
 

� P. Zakouřil učinil dotaz k tématům – Kroužky na školách – co by mohlo být v tomto 
případě financováno? V tomto případě může být financován pedagog, který povede 
kroužek a bude možné také zakoupit pomůcky a materiál (ale pouze neinvestiční do 
40 tis. Kč). 
 
Realizační tým zajistí konzultaci aktivity v rámci KAP s paní Prokopovou. 
 

Karel Bárta na závěr informoval o stěhování kanceláře projektu MAP v lednu 2018 
z Internátu střední školy z ul. 28. října na náměstí Českého ráje budovy Tesca ve 4. patře. 
 

 
Další dotazy nebyly, předsedkyně ŘV poděkovala za účast a za spolupráci v rámci projektu 
a jednání bylo ukončeno v 15:08 h.  
 
 
Zaznamenala:  Petra Patočková      

 

Ověřila: Mgr. Petra Houšková 
              Předsedkyně Řídícího výboru                           


