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Řídící výbor pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním 

obvodu ORP Český Brod   

2. jednání, 16. 6. 2016, 15.00 – 16.50 hod, hájenka Vrátkov  

 

Zápis z jednání 

Setkání se zúčastnili členové Řídícího výboru (dále jen ŘV), z celkového počtu 26 členů se 

zúčastnilo 17 členů s tím, že 4 členové byli zastoupeni informovanými zástupci na základě 

plné moci. Seznam zúčastněných je uveden v příloze č. 1.  Jednání vedl Mgr. Miloslav Oliva, 

ředitel Region Pošembeří o.p.s.  

Program setkání:  

1. Uvítání účastníků, úvod  

2. Volba zástupce předsedy ŘV  

3. Projednání a schválení směrnice pro hlasování formou per-rollam 

4. Projednání a schválení návrhu Strategického rámce MAP  

5. Projednání a schválení seznamu investičních záměrů škol a dalších subjektů v území 

ORP  

6. Různé  

7. Závěr a další postup 

Ad. 1   

Mgr. Miloslav Oliva přivítal zúčastněné a představil jednotlivé body programu jednání. 

Následně bylo hlasováno o programu jednání.   

 

Hlasování o  schválení programu jednání  ŘV 

Pro: 17 

Proti : 0 

Zdržel se: 0  

 

Ad.2 

 

Na začátku jednání bylo třeba vyřešit organizační záležitosti týkající se volby zástupce 

předsedy ŘV. Na minulém jednání byl zvolen pouze předseda ŘV MAP a nebyla dořešena 

situace, jak by jednal ŘV v případě jeho nepřítomnosti. Na tuto pozici byla navržena Mgr. 

Ludmila Plesná, ředitelka ZŠ Tuklaty. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně: 
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Hlasování o návrhu, aby se zástupcem předsedou ŘV stala Mgr. Ludmila Plesná:  

Pro: 17 

Proti : 0 

Zdržel se: 0  

   

  

Ad. 3  
 

Na minulém jednání ŘV MAP byla vznesena připomínka, že v Jednacím řádu je sice 

zakotvena možnost hlasování per-rollam, avšak tento předpis postrádá úpravu pro vlastní 

technické provedení tohoto způsobu hlasování.  Účastníci měli možnost seznámit se 

s návrhem Pravidel technického zajištění hlasování ŘV formou per rollam předem a na 

jednání jej diskutovat. K návrhu byla sdělena jedna připomínka, že se ve skutečnosti jedná o 

modifikované hlasování per-rollam.  

 

Hlasování o  schválení návrhu Pravidel technického zajištění hlasování ŘV formou per rollam 

Pro: 17 

Proti : 0 

Zdržel se: 0  

Ad. 4  

V této části programu byl diskutován návrh Strategického rámce MAP. Členové ŘV byli 

informováni, že jde o pracovní verzi, kterou je třeba mít zpracovanou, aby bylo možné 

schválit a odevzdat na Centrum pro regionální rozvoj tabulku s přehledem investičních 

záměrů v území vztahujících se ke specifickému cíli 2.4.  IROP. Tento dokument má vytýčit 

priority území ORP ve školství. V návrhu je stanoveno 6 priorit, které mají dohromady 40 

cílů. Účastníci se k návrhu mohli vyjádřit a také se podíleli na prioritizaci cílů (mohli označit 

12 cílů, které považují za nejdůležitější z hlediska jejich realizace). Na dokumentu bude 

možné průběžně pracovat, finální verze musí být zpracována v červnu 2017. K návrhu byla 

vznesena připomínka, aby do něj by vložen nový cíl podporující pohyb dětí. Návrh byl 

diskutován, bylo dohodnuto, že bude vložen jako konkrétní opatření do MAP a dále, že se 

promítne do priority VI. Rozvíjet mimoškolní a neformální vzdělávání. Cíl VI.3 bude 

přeformulován následovně: „Zvyšovat nabídku a rozmanitost kroužků včetně  polytechnického 

vzdělávání a rozvoj pohybových aktivit dětí“. Tento návrh je rovněž zahrnut v prioritě I v cíli 

I.1 Vytvářet kvalitní výukové programy rozvíjející potenciál každého žáka a dítěte a naplňovat 

je.  

Dále byla diskutována vize, spornou otázkou se stalo tvrzení „ V Českém Brodě existuje 

jeden školský areál.“ Toto tvrzení ve vizi je nereálné do roku 2025. Byl vznesen návrh, aby 

bylo upraveno ve smyslu: „Hledají se cesty k vybudování alespoň jednoho komplexního 

školního areálu v Českém Brodě“ Dále bude doplněno do části 2. Popis zapojení aktérů do 

výčtu zapojených organizací text, který bude zahrnovat nejen neziskové organizace, ale také 
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MAS. Text bude změněn následovně: „Tento dokument byl zpracován ve spolupráci osob 

působících ve správním obvodu  ORP Český Brod v roli ředitelů škol, odborných 

pedagogických i poradenských pracovníků, zřizovatelů škol, zastupitelů obcí, rodičů dětí a 

žáků, zástupců NNO, odborných pracovníků města Český Brod a zástupců Středočeského 

kraje a dalších místních aktérů.“. 

Hlasování o  schválení Strategického rámce s navrženými úpravami  

Pro: 17 

Proti : 0 

Zdržel se: 0  

Ad. 5 

V následující části programu byla projednávána tabulka se shromážděnými projekty v území 

ORP vztahující se svým obsahem k SC 2.4. IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení. Celkem byly shromážděno 23 investičních záměrů za 

101 050 000 Kč. Z této sumy   investiční záměry na budování odborných učeben 18 050 000 

Kč, investice na zvyšování kapacit činí 64 500 000 Kč a investice do neformálního vzdělávání 

tvoří 18 500 000 Kč. Na jednání zazněla informace od Ing. L. Kriegischové, že podpora 

z IROP se nebude vztahovat na budování odborných učeben pro speciální školy. PaedDr. P. 

Schneider k tomu uvedl, že Středočeský kraj se snaží zamezit diskriminaci speciálních škol  

V diskusi dále zaznělo, zda by se názvy projektů uvedené v tabulce měly shodovat s názvy 

žádostí o podporu podávaných do IROP. Ing. L. Kriegischovou bylo doporučeno, že by bylo 

vhodnější, aby se názvy shodovaly. Za účelem snadné identifikace projektů provede realizační 

tým očíslování jednotlivých projektů.  Dále bylo dohodnuto, že potenciální žadatelé mají 

prostor do 20.6. 2016 sdělit své požadavky na úpravu formulace investičních záměrů 

v tabulce.  

 

Hlasování o schválení Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 

IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD  

Pro: 17 

Proti : 0 

Zdržel se: 0  

 

Ad. 6 

V této části Ing. L. Kriegischová informovala o výzvě k ITI. Výzva bude vyhlášena nejdříve 

v listopadu 2016. Bude se čekat na schválení všech strategických rámců. Informace k ITI je 

možné nalézt na webových stránkách KAP http://www.kap-stredocesky.cz/.  
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Ing. J. Soukupová předala zúčastněným informaci, že byly vytvořeny webové stránky 

k projektu.(http://skoly-orp-cb.eu/) Zúčastění byli seznámeni s jejich strukturou a byli 

dotázáni, zda mohou být zveřejněny jejich kontaktní údaje v rámci sekce Řídící výbor. 

Členové ŘV udělili souhlas se zveřejněním kontaktních údajů. 

Ad7.  

Další jednání ŘV MAP se uskuteční 13.10.2016, předmětem jednání bude aktualizovaná 

Lokální strategie výchovy a vzdělávání v ORP Český Brod do roku 2025. Do 19.9. 2016 bude 

zaslána její pracovní verze členům ŘV MAP.  

Zapsala: Jana Tůmová  

Přílohy: 

1. Seznam účastníků 2. setkání Řídícího výboru pro zpracování MAP ORP Český Brod  

2. Zjištěné  preference  cílů Strategického rámce na jednání ŘV dne 16.6.2016 – 

samostatná příloha  

3. Strategický rámec s úpravami schválenými ŘV dne 16.6.2016 – samostatná příloha 

4. Tabulka se seznamem investičních záměrů vztahujících se k SC 2. 4. IROP – 

samostatná příloha  

 

http://skoly-orp-cb.eu/
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Příloha č. 1  
 

Přehled  členů ŘV přítomných na 2. jednání ŘV MAP   

 

Příjmení Jméno  Titul Organizace Plná moc 

Dočkalová   Hana Mgr. Město Český Brod, vedoucí odboru rozvoje zastoupena 

Fejfarová  Martina Bc.  Město Český Brod, vedoucí odboru 

sociálních věcí  

 

Hejhal  Jaroslav Ing. Przechwozd, Přehvozdí  

Kocum Ivo Mgr. Gymnázium Český Brod, ředitel  

Kriegischová Lenka Ing.  Zástupce ITI Pražské metropolitní oblasti  

Lebedová  Zuzana Mgr. Rodič, logopedka  zastoupena 

Literová  Markéta Mgr. Step by Step  

Nekolný Jakub Bc.  Město Český Brod, starosta  

Plesná  Ludmila Mgr. ZŠ Tuklaty, ředitelka  

Oliva Miloslav Mgr.  Region Pošembeří, realizační tým   

Pěnkava Václav Ing. ZŠ Poříčany, ředitel  

Zumrová Jiřina Bc. MŠ Kollárova, Č. Brod, ředitelka  

Schneider Pavel PaedDr. 

Mgr. 

Krajský úřad Středočeského kraje   

Slavík Jiří Mgr. ZŠ Žitomířská Č. Brod, ředitel  

Tlamichová Lucie Ing.  Rodič, zastupitelka městyse Kounice  

Vomáčková Irena Ing.  Rodič, ZŠ Český Brod zastoupena 

Halaxová Jana Mgr. MŠ Doubravka, ředitelka zastoupena 

 
Omluveni: 

Eva Petrásková, zástupce ZUŠ a rodičů  

Mgr. Alena Černá, ZŠ Poříčany, pedagog 

Mgr. Veronika Lancová, Poradna Český Brod, speciální pedagog 

Martina Milotová, Obec Tuklaty, zastupitelka 

Jaroslav Nouza, LECCOS, vedoucí NZDM Zvonice 

Ing. Arch. Linda Pačesová, Dokolečka Doubravčice 

Jitka Šindelářová, ZŠ Tuklaty, rodič 

Ing. Martina Zdražilová, Obec Tismice, starostka 

 

 

 
Hosté: 

Mgr. Kristina Kleinwächterová, asistentka manažera ITI Pražské  metropolitní oblasti 

Štěpánka Sýkorová, ZŠ Libčická, Praha 

Mgr. Pavel Janík, místostarosta města Český Brod 

 

 


