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Zápis z 6. setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu pro SO ORP 
Nýřany 

(Jednání proběhlo v prostorách MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39 dne 29. 11. 2017) 
Přítomní – viz prezenční listina 

Program setkání: 

13:00 – 13:30 Aktualizace Strategického rámce MAP SO ORP Nýřany 

13:30 – 14:00 Místní akční plán II – pokračování projektu 

14:00 – 14:30 Akční plán – aktuální informace 

14:30 Závěr setkání 

 

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

SO ORP Nýřany 
• Do tabulky investičních potřeb Strategického rámce MAP (SR MAP) SO ORP 

Nýřany byl zahrnut projekt Masarykovy ZŠ – Modernizace odborných učeben 
Masarykovy ZŠ Horní Bříza  

Řídící výbor schválil všemi přítomnými doplnění SR MAP SO ORP Nýřany o výše uvedený 
projekt. 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP SO 
ORP Nýřany. 

• Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s finální podobou Místního akčního 
plánu vzdělávání SO ORP Nýřany do roku 2023, který obsahuje: 

− Analýzu předškolního, základního, zájmového, uměleckého a neformálního 
školství a vzdělávání v území SO ORP Nýřany 

− Strategickou část obsahující vizi, priority a cíle 
− Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany 
− Akční plán realizace MAP SO ORP Nýřany do roku 2018 

Řídící výbor schválil všemi přítomnými finální podobu Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání žádné připomínky. 
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Usnesení: Řídící výbor schvaluje finální podobu Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání SO ORP Nýřany. 

• Tomáš Svoboda prezentoval podmínku metodiky MAP, že aktivity škol a 
spolupráce musí schválit zřizovatelé škol. Zároveň navrhl následující prohlášení, 
které zástupci zřizovatelů schválí svým podpisem, bez nutnosti projednat aktivity 
škol a spolupráce v obecních zastupitelstvech či radách: Jakožto zřizovatel školy, 

která leží v dopadu působnosti Místního akčního plánu vzdělávání SO ORP Nýřany a 

je zapojena do aktivit tohoto dokumentu, níže uvedeným podpisem souhlasím a 

schvaluji aktivity škol a spolupráce, které jsou součástí tohoto dokumentu. 

Řídící výbor schválil všemi přítomnými výše uvedený návrh. 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje, že aktivity škol a spolupráce mohou schválit zástupci 
zřizovatelů obcí (starostové) podpisem pod výše uvedené prohlášení. 

• Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s podmínkou souhlasu zřizovatelů 
s finální podobou Místních akčních plánů. 

Usnesení: Řídící výbor toto vzal na vědomí. 

• Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s Memorandem o spolupráci pro 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Nýřany. Memorandum o spolupráci 
je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Usnesení: Řídící výbor toto vzal na vědomí. 

3. Místní akční plán II – pokračování projektu 
 
• Tomáš Svoboda seznámil účastníky s podmínkami výzvy MŠMT - Místní akční 

plány II 
 
Diskuze: Ladislav Čása se pozastavuje nad nedostatečným zapojováním většiny škol 
do aktivit v rámci MAP pořádaných MAS Radbuza hlavně co se účasti na seminářích. 
 Miroslava Vlášková zpracovávající MAP za ORP Stříbro se přidává s podobnou 
zkušeností.  
Dagmar Mezerová oponuje tím, že nabídka aktivit pro základní školy je natolik široká, 
že ředitel si může vybrat, kterou aktivitu bude využívat.  
Tomáš Svoboda navrhuje větší aktivitu realizačního týmu v rámci propagace MAP na 
internetových stránkách a na sociálních sítích i nutnost více aktivity kooperovat se 
zřizovateli. 
Michaela Opltová za zřizovatele doplňuje, že je obrovský nárůst byrokracie, ale 
zároveň se přiklání k názoru, že je třeba více spolupracovat se zřizovateli, hlavně co se 
týče jejich informovanosti o projektu a jejich zapojení do projektu.  
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4. Akční plán – aktuální informace 
 
Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s proběhlými akcemi v rámci realizace 
MAP pro SO ORP Nýřany a s akcemi, které v následujícím období proběhnou. 

Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s aktuálními informacemi týkající se 
GDPR a aktivitami MAS Radbuza v této problematice. V lednu 2018 proběhne seminář 
pro školy, SVČ i ZUŠ zaměřený na tuto problematiku. 

 
5. Závěr 

Další setkání ŘV proběhne v květnu 2018.  

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

1. Prezentace z 6. setkání ŘV 

2. Strategický rámec MAP SO ORP Nýřany 

3. Memorandum o spolupráci pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP 
Nýřany  

Všechny přílohy jsou ke stažení na adrese:  

http://www.mas-radbuza.cz/projekt-map-orp-nyrany/zapisy-a-dalsi-dokumenty/ 

 


