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Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území 
           

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU    

                           MAP III pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk 
 

Název projektu: 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Varnsdorf a pro 

SO ORP Rumburk – Akční plánování v území 
Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023024 

     

  

Datum konání: 7. 6. 2022  

Čas konání: 10:00 – 12:00 hodin 

Místo konání: Zasedací místnost MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 
Varnsdorf, 1. patro 

   

Přítomni: 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 

 

Program 1. jednání: 
1. Úvod, uvítání – aktuální informace o realizaci projektu 

2. Představení změn ve složení ŘV MAP III – ukončení členství a seznámení s novými členy 

3. Projednání aktualizace dokumentů před jejich schvalováním v rámci 1. jednání ŘV MAP III: 
a) Statut a Jednací řád ŘV MAP III - aktualizace 

b) Organizační struktura MAP III – aktualizace 

c) Komunikační plán MAP III – aktualizace 

d) Identifikace dotčené veřejnosti MAP III - aktualizace  

4. Harmonogram realizace projektu 

5. Příprava aktualizace Strategické části MAP – Strategický rámec MAP III – Verze 6.0  

6. Různé 

7. Závěr   
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Průběh jednání: 
 

1) Hlavní manažerka projektu – Hana Kracmanová přivítala členy Realizačního týmů 

 

2) Hlavní manažerka představila aktuální informace o projektu MAP III a dosavadním průběhu 
realizace, informovala o plánovaném 1. jednání ŘV MAP III a seznámila členy RT se změnami 
v personálním obsazení ŘV MAP III. Přítomným členům sdělila, že ŘV byl doplněn v souladu 

s aktuální platnou verzí Postupů MAP III, dále byla provedena změna u zástupce za ZUŠ a také 
změny u zástupce za KAP (KÚ ÚK) a NPI v souladu s personálními změnami v těchto 
organizacích.  
 

3) Hlavní manažerka dále informovala členy RT, že oslovení členové pracovních skupin, kteří 
pracovali již v rámci realizace předchozích dvou projektů, souhlasí s pokračováním své činnosti 
v rámci ustanovených pracovních skupin i pro projekt MAP III a přednesla aktualizovaný 
seznam členů PS. 

 

4) Hl. manažerka představila členům RT finální verze dokumentů ke schválení ze strany ŘV MAP 
III: 

a) Aktualizaci Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP III 
b) Aktualizaci Organizační struktury MAP III 
c) Aktualizaci Komunikačního plánu MAP III 
d) Aktualizaci Identifikace dotčené veřejnosti MAP III 
- Finální verze dokumentů byly projednány. Členové RT se podíleli na jejich přípravě, 

nebyly shledány žádné nedostatky a bylo tudíž konstatováno, že dokumenty mohou být 
předloženy v ke schválení v rámci 1. jednání ŘV MAP III. 
 

5) V rámci dalšího bodu byl projednán harmonogram činností realizace projektu MAP III zejména 
ve vazbě na akční plánování a přípravě Ročních akčních plánu na roky 2023, 2024 a 2025. Byl 

domluven postup pro revizi, přípravu a sestavení RAP na roky 2023 a 2024 – aktivita bude 

zahájena nejpozději v období říjen/listopad 2022, kdy proběhne sběr záměrů a potřeb ze 
strany škol a zřizovatelů formou brainstormingu v rámci společného jednání členů RT a PS, kam 
budou přizváni ředitelé škol a zástupci zřizovatelů. Další dotazování bude probíhat 
elektronickou formou prostřednictvím sdílené tabulky. Ta bude rozeslána na všechny školy a 
zřizovatele v území po tomto společném jednání. Tabulku připraví hlavní manažerka ve 
spolupráci s koordinátorkou území (analytičkou). 
 

6) Hlavní manažerka informovala členy RT o plánovaném spuštění aktualizace Strategického 
rámce MAP III na verzi 6.0 a to tak, aby byla ideálně schválena ŘV MAP před vyhlášením 
podzimní výzvy IROP 2021+ pro základní školy. 

               

 

 



 

                                                                                                   
 

 

 

7) V bodu různé bylo projednáno, že Mgr. Lenka Petráková (koordinátor území a analytik) si i 
nadále ponechá v gesci řízení PS pro rovné příležitosti – koordinace s vedoucí PS na svolávání 
termínů jednání a zajištění přenosu výstupů z jednání této PS. 
 

Nebyly vzneseny žádné další diskuzní příspěvky, a tak závěrem poděkovala hlavní manažerka 
přítomným členům RT za účast na jednání a rozloučila se.  Další jednání RT bude svoláno dle 
potřeby nejpozději však v září 2022. 
 

 

 

Úkoly vyplývající z jednání: 
 

Úkol: Kdo: Lhůta: 
Zpracovat přehledovou tabulku 
pro RAP 2023/2024, která 
bude připravena jako sdílený 
formulář 

Hana Kracmanová 

Mgr. Lenka Petráková 

15. 10. 2022 

Spustit aktualizaci SR MAP III – 

Verze 6.0 

Hana Kracmanová Nejpozději do 1. 7. 2022 

 
 
Zápis vypracovala:                                                      Hana Kracmanová 

 

                                                               

 

                                                                                             
……………………………………………………….                                    
                Hana Kracmanová                                                      
    hlavní manažer projektu MAP III                                                      
 

                                                                                                                               

Ve Varnsdorfu dne: 7. 6. 2022 

 

Přílohy: 
 

1) Prezenční listina 

2) Aktualizované složení členů ŘV  
3) Statut a jednací řád ŘV  

4) Komunikační plán 



 

                                                                                                   
 

5) Organizační struktura 

6) Identifikace dotčené veřejnosti 
7) Aktualizované složení PS  

 

 

 


