
 
 

 

 

 

 

 

 

MAP II ORP Teplice 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011455 
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Město Dubí 

ZÁPIS Z ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 

projektu MAP II ORP Teplice, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011455 

 

Místo konání:  Magistrát města Teplice,  nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice, Velká 

zasedací místnost 

Termín:   22. 6. 2021, 12:30 – 14:00 hod. 

 

Přítomní:  Viz Prezenční listina 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Složení řídícího výboru  

3. Plnění Ročního akčního plánu MAP II ORP Teplice 

4. Plán evaluací 

5. Proběhlé a plánované vzdělávací akce a implementační akce 

6. Plán činnosti pracovních skupin na rok 2021 

7. MAP III 

8. Informace z KAP 

9. Závěr a stanovení termínu následného jednání 

10. Různé (přání a potřeby, rozvojové vize škol, školní konzultanti MAP)  

 

AD 1) 

Přítomné členy ŘV přivítal hlavní manažer projektu Mgr. Libor Kudrna. Představil jednotlivé 

body programu jednání a poděkoval za opětovnou možnost pořádání ŘV  MAP II ORP 

Teplice v prostorách magistrátu města. L. Kudrna s laskavým dovolením  (viz. plné moci) 

zastupuje na jednání paní Janu Davidovou,  pana Petra Pípala, paní Annu Gürtlerovou, pana 
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Stanislava Němce a Jiřího Štábla. Členů je i v zastoupení přítomno 17. Jednání se dále 

zúčastnila nově nominovaná zástupkyně MMR, odbor Agentura pro sociální začleňování. 

 

AD 2)  

V bodě 2 - Složení ŘV byly koordinátorkou projektu Ing. Lenkou Tomanovou představeny tři 

návrhy na změny: 

- Na žádost MMR, Odboru pro sociální začleňování bude nahrazena dosavadní 

zástupkyně paní Světla Veselá Nová za paní Mgr. Danu Škarydovou, - konzultantku 

inkluzivního vzdělávání.   

- Paní Světla Veselá Nová  nadále v ŘV setrvává, ovšem z pozice zástupce rodičů. 

- Dále se vzdává svého působení v ŘV paní Mgr. Šárka Gauseová, zástupkyně ZUŠ 

Duchcov.  

Schválené usnesení: ŘV schvaluje zástupkyni MMR paní Danu Škarydovou v obsazení ŘV 

projektu MAP II ORP Teplice a bere na vědomí změnu u Mgr. Světlu Veselou Novou, DiS., 

jež bude nadále členskou ŘV ovšem v pozici zástupce rodičů.   

Hlasování 

Pro:  17 

Proti:  0 

Zdržel se:  0 (Pozn. navrhovaná Mgr. Dana Škarydová nehlasovala. Okamžikem zvolení 

se stala členkou řídicího výboru).  

 

Schválené usnesení: ŘV bere na vědomí vzdání se členství v ŘV MAP II ORP Teplice paní 

Mgr. Šárky Gauseové, zástupkyně ZUŠ Duchcov.  

Hlasování 

Pro:  18 

Proti:  0 
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Zdržel se:  0 

 

AD 3)  

V bodě číslo 3 představila analytička, poradkyně a konzultantka Ing. Barbora Kabíčková 

přítomné s plněním Ročního akčního plánu MAP II ORP Teplice, jež obsahuje plánované 

aktivity v projektu. Jedná se o návrh aktivit, které budou postupně časově i obsahově 

upřesňovány v návaznosti na naplňování stanovených priorit a jejich cílů ve Strategickém 

rámci MAP II ORP Teplice. 

Podklady k danému bodu jsou ke stažení ZDE. 

 

AD 4)  

V bodě číslo 4 prezentoval manažer projektu Mgr. Libor Kudrna plán evaluací a jejich 

harmonogram. Důležitým vstupem přitom bylo v uplynulém období realizované dotazníkové 

šetření mezi členy pracovních skupin. V závěru bodu nechal manažer projektu přítomné členy 

předložený Plán evaluací schválit. 

Podklady k danému bodu jsou ke stažení ZDE. 

Schválené usnesení: ŘV schvaluje předložený Plán evaluací k 22. 06. 2021.  

Hlasování 

Pro:  18 

Proti:  0 

Zdržel se:  0 

 

AD 5)  

V daném bodě shrnul manažer projektu Mgr. Libor Kudrna proběhlé a plánované vzdělávací 

akce. Podklady k danému bodu jsou ke stažení ZDE. 
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Následně koordinátorka projektu Ing. Lenka Tomanová poukázala na připravované 

vzdělávání ředitelů ZŠ. Jedná se o v loňském roce z důvodu pandemie Covid-19 odložený 

seminář se zaměřením na osobnostně sociální rozvoj: Rozvoj řídících kompetencí ředitelů 

škol, který je opět plánován v měsíci říjnu, Hotel Lev Lovosice. 

Polytechnické vzdělávání žáků je opětovně plánováno na měsíc září, kdy proběhnou 

projektové dny zaměřené na robotiku. Následně budou realizovány projektové dny se 

zaměřením na čtenářskou a matematickou gramotnost. I zde bude dodrženo pravidlo zapojení 

tří škol a cílem bude hravou formou zvýšit zájem dětí o dané oblasti výuky. 

V současné chvíli je stále možno se do daných aktivit hlásit. V případě vyššího zájmu budou 

jednotlivé projektové dny realizovány opakovaně. 

 

AD 6) 

V bodě číslo 6 jednotliví předsedové pracovních skupin představili jejich plán činností na rok 

2021, kdy stěžejními oblastmi u věcných pracovních skupin budou: 

- Dotazník ohledně aktivit pro jednotlivé CS projektu. 

- Pedagogická intervence a související úprava vyhlášky.  

- Úprava rámcového vzdělávacího programu v souvislosti s informatikou a digitální 

gramotností.  

- Žákovské parlamenty a jejich přínos, forma, fungování. 

- Tvorba osvětových letáků – např. jak posuzovat předškolní zralost.  

- MŠ - výměna dobré praxe online. 

- Schůzka mezi zástupci přípravných tříd a MŠ. 

- Diskuse o sdílených pozicích na škole.  

- Volný přístup k volnočasovým aktivitám. 

 

U pracovní skupiny Financování: 

- Dotazník ohledně aktivit pro jednotlivé CS projektu. 

- Způsob financování podnětů a navržených aktivit  jednotlivých skupin. 
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- Monitoring vývoje jednotlivých operačních programů a jejich schvalování. Dílčí informace 

o možných výzvách. 

- ITI a možnosti zapojení jednotlivých škol a mateřských škol. 

 

AD 7) 

V daném bodě byl manažerem projektu Mgr. Liborem Kudrnou shrnut obsah plánovaného 

projektu MAP III, dále popsána jeho návaznost na stávající projekt a počet dosud zapojených 

subjektů.  

Příprava a podání navazujícího projektu MAP II. byla schválena hlasováním Per rollam k 4. 2. 

2021. 

 

AD 8)  

V bodě číslo 8 představila zástupkyně Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Adéla Kurešová 

připravované aktivity v rámci KAP. 

 

AD 9) a 10) 

Manažer projektu Mgr. Libor Kudrna poděkoval všem přítomným za účast na jednání 

Řídícího výboru MAP II. ORP Teplice a po diskusi byl stanoven následující termín na konec 

září 2021 opět v prostorách Magistrátu statutárního města Teplice. 

 

Zapsala: Ing. Lenka Tomanová 

Schválil: Mgr. Libor Kudrna 
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