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Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy 

Datum:  4. dubna 2019 
Čas:  15:00-17:00 
Místo:  Klatovy, Plánická 174, býv. Dominikánský klášter 
Přítomno:  dle prezenční listiny  

(přítomno 14 z 19 nominovaných členů ŘV osobně, 1 v zastoupení, 4 omluveni,  
1 host, 4 členové realizačního týmu) 

Program: 
1. Úvod 
2. Informace o aktivitách v MAP II 
3. Aktualizace složení ŘV, volba předsedy a místopředsedy 
4. Projednání Statutu a Jednacího řádu ŘV, Organizační struktury MAP a komunikačního plánu 

MAP 
5. Aktualizace Strategického rámce MAP SO ORP Klatovy – investiční priority 
6. Diskuse 
 

Ad 1 Úvod 

Úvodem  byl představen program jednání, realizační tým projektu a účastníci jednání.  

Ad 2 Informace o aktivitách v MAP II 

Koordinátorka MAP II G. Šindlerová stručně seznámila přítomné s projektem Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání pro SO ORP Klatovy (dále MAP II), jeho cílem, časovým harmonogramem a 
plánovanými aktivitami spolupráce – implementace (viz. přiložená prezentace).  

Ad  3 Aktualizace složení řídícího výboru (ŘV), volba předsedy a místopředsedy  

Účastníci jednání byli informováni, že dle metodiky je potřeba aktualizovat složení řídícího výboru 
a přizvat i nové povinné členy, kterými jsou zástupci družin, NIDV a obcí, které nezřizují školu. 
Proto byly osloveny družiny (prostřednictvím vedení škol), všechny obce v území nezřizující školu 
a NIDV. Kromě NIDV neprojevil nikdo z oslovených o členství v řídícím výboru zájem.  

 Stávající Řídící výbor MAP formálně ukončil svou činnost a byl nominován nový Řídící 
výbor v tomto složení:  

Ing. M. Kaufnerová (MAS  Pošumaví, z.s.) - zástupce MAS působící na území MAP 

Mgr. P. Duda (KÚPK + KAP) - zástupce krajského akčního plánu (KAP) a zástupce Plzeňského kraje 

Ing. M. Kříž (Město Klatovy) – zástupce zřizovatelů škol  

Ing. A. Kunešová (Odbor školství a kultury MěÚ Klatovy) – zástupce zřizovatelů škol 

Pavlína Langmayerová (Obec Běšiny)  - zástupce zřizovatelů škol 

Bc. Soňa Hladíková (Město Nýrsko) - zástupce zřizovatelů škol 
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C. Drahorád (ZŠ a MŠ Železná Ruda) - zástupce vedení mateřských, základních a praktických škol 

Mgr. J. Suchá (ZŠ  a MŠ Švihov) - Zástupce vedení mateřských, základních a praktických škol 

Jarmila Javorská (DDM Klatovy) - zástupce organizace neformálního a zájmového vzdělávání 

PS Tuláci Klatovy – Mgr. V. Brandová - zástupce organizace neformálního a zájmového vzdělávání 

Ing. P. Vondráček (Úhlava, o.p.s.) - zástupce organizace neformálního a zájmového vzdělávání 

D. Schneedörflerová (ZŠ Plánická Klatovy) - (zástupce rodičů ve školské radě) 

Ing. Josef Necuda (rodič, ZŠ Čachrov) -zástupce rodičů 

Bc. I. Millerová (ASZ ) - další odborníci  

Ing. Eliška Macánová (OHK Klatovy) - další odborníci 

Bc. M. Kanická  (MěÚ KT- odb.soc. věcí a zdravotnictví) - další odborníci 

Bc. M. Malkusová (Oblastní charita Klatovy) - další odborníci 

Ing. G. Šindlerová  (MAS Ekoregion Úhlava) zástupce realizátora projektu MAP 

Mgr. R. Štruncová (NIDV) zástupce NIDV 

Nominovaní členové ŘV byli schváleni. Návrh byl přijat nadpoloviční většinou, pro bylo 15 
hlasů, proti - 0, zdrželo se hlasování-0. 

 Předsedou řídícího výboru byla navržena paní Soňa Hladíková 
Návrh byl přijat nadpoloviční většinou, pro bylo 15 hlasů, proti - 0,  zdrželo se hlasování- 0. 

 Místopředsedou byl navržen pan Martin Kříž 
Návrh byl přijat nadpoloviční většinou, pro bylo 15 hlasů, proti - 0, zdrželo se hlasování -  0. 

 
Ad 4 Projednání Statutu a Jednacího řádu ŘV, Organizační struktury MAP a 
Komunikačního plánu MAP  

Přítomní byli stručně seznámeni Pavlou Jindrovou Dusíkovou s obsahem Statutu ŘV MAP ORP 
Klatovy, Jednacího řádu MAP ORP Klatovy, Organizační struktury MAP a Komunikačního plánu 
MAP. Návrh výše zmíněných dokumentů byl podkladem pro jednání, dokumenty byly účastníkům 
jednání zaslány týden před jednáním. K navrhovaným dokumentům nebyly ze strany přítomných 
vzneseny žádné připomínky. Výsledky hlas 

 Projednání Statutu Řídícího výboru 
Statut ŘV byl schválen nadpoloviční většinou, pro bylo 15 hlasů, proti - 0,  
zdrželo se hlasování -  0. 

 Projednání Jednacího řádu Řídícího výboru 
Jednací řád ŘV byl schválen nadpoloviční většinou, pro bylo 15 hlasů, proti - 0, zdrželo se             
hlasování -  0. 

 Projednání Organizační struktury MAP 
Dokument Organizační struktura MAP byl schválen nadpoloviční většinou, pro bylo 15 hlasů, 
proti - 0, zdrželo se hlasování -  0. 
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 Projednání Komunikačního plánu MAP 
Dokument Komunikační plán MAP byl schválen nadpoloviční většinou, pro bylo 15 hlasů,  
proti - 0, zdrželo se hlasování -  0. 

Ad  5 Aktualizace Strategického rámce MAP SO ORP Klatovy – investiční priority 

G. Šindlerová představila změny a doplnění investičních záměrů škol do Strategického rámce 
(Investiční priority). Výčet nových záměrů a doplnění je součástí přiložené prezentace. Členové 
řídícího výboru byli seznámeni s tím, že další aktualizace Investičních priorit v území je možná 
nejdříve za 6 měsíců po schválení poslední verze. 
 
J.Necuda upozornil na chybné uvedení investičního záměr „Prostory po DDM nad jídelnou – fasáda; 2 
000 000 Kč“ u  Základní umělecké školy Nýrsko – záměr patří je plánovanou investicí Základní školy 
Nýrsko, Školní ulice 
G. Šindlerová (RT) – bude opraveno, záměr bude vyškrtnut u Základní umělecké školy Nýrsko a 
doplněn jako investiční záměr Základní školy Nýrsko, Školní ulice. 
 
J.Necuda upozornil na chybné uvedení investičního záměr „Rekonstrukce technologického výtahu -
150 000Kč“ u  Základní umělecké školy Nýrsko, tento investiční záměr není plánován v žádné škole 
v Nýrsku (ZUŠ Nýrko, ZŠ Školní Nýrsko, ZŠ a MŠ Komenského Nýrsko) 
G. Šindlerová (RT) – záměr bude vyškrtnut u Základní umělecké školy Nýrsko 
 
P.Vondráček (Úhlava o.p.s.) doplnil, že záměr Úhlavy, o.p.s. „Spoluprací k podpoře technického 
vzdělávání prostřednictvím inteligentních technologií“ byl realizován  v nižší částce než bylo 
předpokládáno, a to  1 500 000 Kč. 
G. Šindlerová (RT) –  bude doplněno do Seznamu Investičních priorit. 
 
Následně byl dokument Investiční priority SO ORP Klatovy s výše uvedenými úpravami schválen 
většinou hlasů, pro bylo 15 hlasů, proti - 0, zdrželo se hlasování -  0. 

Ad 6 Diskuse 

M. Kříž upozornil s ohledem na plánované aktivity implementace MAP, na možnost zapojení Klubu 
přátel Klatovska do aktivity „Workshopy pro děti v ZŠ a MŠ zaměřené na rozvoj matematických, 
logických, přírodovědných gramotností a regionálního povědomí např. Průvodce po Klatovech a 
okolí“. Klub pořádá oživené prohlídky městem, které je možné zaměřit dle potřeb škol.  

G.Šindlerová (RT) -  realizační tým osloví na základě kontaktu od p. M. Kříže Klub přátel Klatovska a 
zjistí zájem o spolupráci a její podmínky, možnosti.  

Zapsala: Jana Kadlecová 

 


