
 
 

 

Zápis z 5. setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu pro SO ORP Stod 

(Jednání proběhlo v zasedací místnosti MěÚ Stod, nám. ČSA 294, Stod dne 30.5.2017) 
                                           Přítomní – viz. prezenční listina 

Program setkání: 

13:00 Zahájení setkání 

13:00 – 13:30 Aktualizace Strategického rámce  

13:30 – 13:45 Akční plán 

13:45– 14:00 Situační zpráva o problémech předškolního a základního vzdělávání 

z perspektivy zpracovatelů MAP  

14:00 Závěr setkání 

 

1. Zahájení jednání 

 

Setkání bylo zahájeno a účastníci byli seznámeni s programem setkání. Prezentace 

z jednání ŘV je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

 

      2.   Aktualizace  Strategického rámce MAP SO ORP Stod 

        Tomáš Svoboda představil aktualizovaný Strategický rámec  MAP  SO ORP Stod (viz příloha 

č. 2), kterou měli účastníci s předstihem k dispozici k možnému připomínkování.  Strategický 

plán byl oproti předchozímu rozšířen o priority 7. Rozšíření spolupráce v oblasti kariérového 

poradenství a 8. Snížení výskytů rizikových forem chování dětí a mládeže a byla doplněna 

tabulka investičních záměrů. Na základě připomínek p. Mašindy byl text u priority 3. 

Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti školství a vzdělávání, cíl 3.1  pozměněn  z původního  

„Iniciace dlouhodobé spolupráce škol a vzdělávacích subjektů v SO ORP Stod“  na  „Iniciace 

dlouhodobé spolupráce škol a vzdělávacích subjektů v SO ORP Stod a středních škol 

v Plzeňském kraji“. V této podobě byl Strategický rámec schválen. 

3. Akční plán 

  Tomáš Svoboda představil Akční plán pro období červen 2017 – květen 2018. (viz příloha 

č. 4).  Akční plán byl schválen bez připomínek. 

 

 



 
 

4. Situační zpráva 

 

Tomáš Svoboda představil Situační zprávu o problematice předškolního a základního 

vzdělávání z perspektivy zpracovatelů MAP. Tato zpráva byla schválena bez 

připomínek 

 

5.  Závěr 

 

       Další setkání ŘV proběhne v září   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. Aktualizovaný Strategický rámec 

3. Akční plán 

4. Situační zpráva  
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