
 
 

 

Zápis z 3. setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu pro SO ORP Stod 

(Jednání proběhlo v zasedací místnosti MěÚ Stod, nám. ČSA 294, Stod dne 22.11.2016) 
                                           Přítomní – viz. prezenční listina 

Program setkání: 

13:00 – 13:15 Úvod 

13:15 – 14:15 Strategický rámec MAP SO ORP Stod  

14:15 – 14:45 Možnosti vzdělávacích aktivit a výměny zkušeností  

14:45 Závěr setkání 

 

1. Zahájení jednání 

 

Setkání bylo zahájeno a zároveň bylo zkonstatováno,  že je dnešní setkání Řídícího výboru 

(dále jen ŘV) usnášeníschopné. Účastníci byli seznámeni s programem setkání. Prezentace 

z jednání ŘV je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

 

    2.   Strategický rámec MAP SO ORP Stod 

        Tomáš Svoboda představil Strategický rámec (viz. příloha č. 2) a připomněl princip 

tvorby tohoto dokumentu – začít na povinných tématech a v dalších obdobích navázat 

s dalšími tématy.  

Diskuse (závěry z diskuse jsou zvýrazněny kurzívou): 

 

- J. Weberová vznesla dotaz, kdo stanovuje povinná témata. T. Svoboda vysvětlil, 

že povinná témata jsou dána  z MŠMT. 

- J. Weberová se dále zajímala o  princip zanášení projektů do SR. T. Svoboda       

a J. Bostl  vysvětlili  povinnost souladu MAP s projekty, které budou podávány 

v rámci výzev  IROP. 

- A. Kubernátová vznesla dotaz na uzavření SR.  T. Svoboda vysvětlil, že po dobu 

půl roku bude SR uzavřen bez možnosti změny, nicméně v tomto období budou 

schraňována data  o dalších plánovaných  projektech a po šesti měsících bude 

SR na základě těchto informací opět aktualizován. 

- J. Bostl připomněl možnost informovat starosty měst a obcí o uzavření SR.                 

T. Svoboda potvrdil, že starostové již informováni byli.  

 



 
 

 

Strategický rámec byl Řídícím výborem jednomyslně schválen. 

 

3. Možnosti vzdělávacích aktivit a výměny zkušeností  

 

             T. Svoboda představil jednotlivé možnosti vzdělávacích aktivit a výměny zkušeností dle 

Dílčího realizačního plánu Stod (viz. příloha č. 3).  Zároveň doplnil  informaci o zpracování 

situační zprávy pro MŠMT, která bude realizována v roce 2017.  

Diskuse (závěry z diskuse jsou zvýrazněny kurzívou): 

- P. Mašinda vznesl dotaz právě na tuto zprávu, proč není zařazena v MAPu.           

T. Svoboda uvedl, že zpráva bude součástí MAP, až bude finálně zpracována    

a prodiskutována.  

- P. Mašinda se vyjádřil k tématu podpory ekologických školních zahrad – 

zúčastňuje se jednání na celkem osmi ORP, ale doposud nikde podobný 

problém nezaznamenal. T. Svoboda uvedl, že v obou ORP, pro které MAS 

Radbuza zpracovává MAP (ORP Stod a ORP Nýřany) se s tímto problémem     

při rozhovorech opakovaně setkal. 

- J. Šedivý uvedl zkušenost  osvědčené spolupráce mezi školními parlamenty – 

vzájemné návštěvy dětí mezi partnerskými školami. Též uvedl příklad 

z dřívějška, kdy se ředitelé setkávali v rámci celodenních setkání rozdělené       

na přednášky z oblasti školského managementu a následné návštěvy 

jednotlivých škol. T. Svoboda uvedl, že zkušenosti z předchozích aktivit budou 

využity při realizaci aktivit stávajících. 

- V diskuzi bylo též navrženo  střídání Festivalu ZUŠ v jednotlivých městech         

a spolupráce s Mikroregiony z obou ORP,  a dořešení situace s letními provozy 

MŠ ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza. 

 

4.  Závěr 

 

        J. Bost uvedl, že informace o projektech plánovaných i realizovaných budou průběžně 

uváděny ve Zpravodajích MAS Radbuza.  

       Další setkání ŘV proběhnou na přelomu ledna a února 2017.  

 

 

 

 

             Zapsala: Pavla Adamcová (koordinátor MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Stod) 



 
 

 

Přílohy k zápisu (ke stažení na http://www.mas-radbuza.cz/projekt-map-orp-

stod/zapisy-a-dalsi-dokumenty/ ): 

1. Prezentace z jednání ŘV 

2. Strategický rámec SO ORP Stod 

3. Dílčí realizační plán Stod  
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