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Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy
Datum:
Čas:
Místo:
Přítomno:

24. října 2019
15:00-17:00

Klatovy, Plánická 174, býv. Dominikánský klášter
dle prezenční listiny
(z 19 členů ŘV přítomno 9 osobně, 2 v zastoupení, dále přítomni 2 hosté a 4 členové
realizačního týmu)

Program:
1. Úvod

2. Průběh realizace MAP II SO ORP Klatovy a plánované aktivity v rámci projektu na
nejbližší období
3. Akční plán na rok 2020
4. Strategický rámec MAP Klatovy – aktualizace investičních priorit
5. Vize
6. Diskuse
Ad 1 Úvod
Úvodem byli přítomní přivítáni a představen program jednání.

Ad 2 Průběh realizace MAP II SO ORP Klatovy a plánované aktivity v rámci projektu na
nejbližší období
Realizační tým seznámil stručně přítomné s průběhem realizace projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání SO ORP Klatovy (dále MAP II). Seznámil je s již proběhlými a plánovanými
aktivitami spolupráce – implementace (viz. přiložená prezentace).

Ad 3 Akční plán na rok 2020
Přítomní byli seznámeni s návrhem Akčního plánu pro rok 2020. K návrhu nebyly žádné
připomínky. Akční plán bude zveřejněn na webu na stránkách projektu (https://www.ekoregionuhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy). Zároveň je
přílohou tohoto zápisu.
Návrh Akčního plánu byl přijat nadpoloviční většinou, pro bylo 11 hlasů, proti - 0, zdrželo se
hlasování-0.

Ad 4 Aktualizace Strategického rámce MAP SO ORP Klatovy – investiční priority
G. Šindlerová představila za RT 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.
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Dokument Investiční priority SO ORP Klatovy jako součást Strategického rámce byl schválen
většinou hlasů, pro bylo 11 hlasů, proti - 0, zdrželo se hlasování - 0.

Ad 5 Vize MAP SO ORP Klatovy
Řídící výbor projednal aktualizaci stávající Vize MAP SO ORP Klatovy a shledal, že její znění je
stále aktuální a není potřeba ho proto měnit.
Vize MAP SO ORP Klatovy ve znění:

„Školy i volný čas s erudovanými učiteli, se spoluprací rodiny a dostupnými vzdělávacími
příležitostmi pro každé dítě a žáka vedoucí k jeho úspěchu, radostnému poznávání, osvojování a
rozvoji dovedností pro 21. století – v moderním a podnětném prostředí bez překážek pro každodenní
společnou práci všech zúčastněných a bez „bariér“ v partnerství, přístupech a myšlení všech, pro
které je mladá generace na Klatovsku důležitá.“
byla schválena většinou hlasů, pro bylo 11 hlasů, proti - 0, zdrželo se hlasování - 0.

Ad 6 Diskuse
p. Krejčí (Odbor školství MěÚ Klatovy) – bylo by dobré uspořádat workshop na téma Přestupkové
řízení na úseku školství (kdy už je něco přestupek a kdy je ještě možná domluva s rodiči) - setkání
ředitelů škol a OSPOD, teorie a konkrétní příklady z praxe

Zapsala: Jana Kadlecová
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