
 

 

Zápis z 4. setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu pro SO ORP 
Nýřany 

(Jednání proběhlo v prostorách MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39 dne 1. 3. 2017) 
Přítomní – viz prezenční listina 

Program setkání: 

 

13:00 – 13:30 Analýza pro MAP SO ORP Nýřany 

13:30 – 14:00 Doporučená a volitelná témata MAP 

14:00 – 14:15 Realizační plán – aktuální informace 

14:15 Závěr setkání 

 

1. Zahájení setkání 
Setkání bylo zahájeno a bylo zkonstatováno, že dnešní setkání Řídícího výboru (dále jen 
ŘV) není usnášeníschopné. Tomáš Svoboda účastníky seznámil s programem setkání. 
Prezentace z jednání ŘV je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
2. Analýza pro MAP SO ORP Nýřany 

Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s analytickou částí MAP. Připomínkování 
analytické části bude možné až do schválení finální verze MAP SO ORP Nýřany. Současná 
podoba analýzy MAP je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Řídící výbor neměl k současné podobě analýzy žádné připomínky.    

3. Témata pro rozšíření Strategického rámce 

Byla představena dvě témata pro rozšíření SR: 

1. Kariérové poradenství 
2. Prevence rizikových forem chování 

Diskuze:  

add. 1.) p. Ladislav Čása chce zapojit lokální firmy, zaměřené na řemesla. Pí. 
Pavlištová doplňuje, že by se zapojila i Hospodářská komora, která již dříve 
pořádala zájezdy pro žáky do firem v území.  

Tomáš Svoboda uvažuje o realizaci výjezdu do místa, kde mají dobrou praxi.  

P. Čása doplňuje, že v SO ORP Nýřany není žádná střední škola či učiliště zaměřené na 
manuální či řemeslnou práci, což je pro nás omezující faktor.  



 

 

add. 2.) Policie ČR vytváří týmy, které budou navštěvovat školy s preventivními 
programy. Koordinátor MAP naváže komunikaci s Policií ČR kvůli případně 
spolupráci 

Řídící výbor vzal výše uvedené rozšíření Strategického rámce na vědomí. Realizační tým 
rozpracuje obě uvedená témata pro aktualizaci Strategického rámce, která proběhne 
v květnu 2017. 

 

 
4. Prognóza demografického vývoje počtu žáků 

Tomáš Svoboda seznámil účastníky s prognózou demografického vývoje. Pokud bude mít 
někdo zájem o zaslání prognózy, tak je možné jí zaslat na emailovou adresu. 
Řídící výbor vzal Prognózu demografického vývoje počtu žáků na vědomí. 
 
5. Realizační plán – aktuální informace 

Tomáš Svoboda seznámil účastníky s aktuálními informacemi týkající se realizačního 
planu. Realizační plán bude součástí tohoto zápisu č. 3. 

Diskuze: p. Čása doplňuje, že by bylo podnětné oslovit také zástupce Pedagogicko-
psychologických poraden a rodiče využívající jejich služby. 

6. Závěr 

Další setkání ŘV proběhne v květnu 2017. Tomáš Svoboda všem poděkoval a se všemi se 
rozloučil a prohlásil 4. setkání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Nýřany za ukončené. 

 

Zapsal: Pavel Cích (koordinátor MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany) 
 
Seznam příloh: 

1. Prezentace z jednání ŘV 

2. Analýza MAP SO ORP Nýřany 

3. Dílčí realizační plán  

Všechny přílohy jsou ke stažení na adrese:  
http://www.mas-radbuza.cz/projekt-map-orp-nyrany/zapisy-a-dalsi-dokumenty/ 

 

   

 

 


