Zápis ze 3. zasedání Řídícího výboru

Termín konání: 19. září 2016, 10:00 hod.
Místo konání:

MAS Zlatá cesta, o. p. s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov

Přítomni:

Dle prezenční listiny

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Úvodní slovo
2. Informace o realizaci projektu MAP
3. Informace o aktuálních dotačních možnostech
4. Pracovní skupiny
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr

JEDNÁNÍ ZASEDÁNÍ:
1. Úvodní slovo
Předsedkyně Řídícího výboru paní Mgr. Jana Hrčková přivítala všechny přítomné, ocenila dochvilnost
a poděkovala za to, že všichni členové přistupují zodpovědně k činnostem v rámci projektu MAP.
Manažer projektu pan Pavel Bluma přítomné seznámil s programem jednání, který byl všem členům
Řídícího výboru předem rozeslán.

2. Informace o realizace projektu MAP
Dne 26. července 2016 byla Regionální stálé konferenci předána výchozí verze Strategického rámce,
který je již zveřejněn na webu www.uzemnidimenze.cz v záložce Dokumenty. Další aktualizace tohoto
dokumentu je možná po šesti měsících od schválení Strategického rámce. Z tohoto důvodu je nutné
stanovit termín uzávěrky příjmu doplněných či aktualizovaných tabulek ve stejné formě jako
v předchozím období, a to do 10. prosince 2016. Podklady se zapracují do návrhu aktualizace
Strategického rámce a do 31. prosince 2016 se pošlou Řídícímu výboru k připomínkování. Realizátoři
projektu upozornili, že školy, které nemají své plánované záměry uvedené v současném Strategickém
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rámci, nemohou na tyto záměry čerpat dotace z IROP. V současné době probíhají návštěvy u
zřizovatelů a plánuje se uskutečnění pracovních skupin. Informace podala slečna Marie Bošková.

3. Informace o aktuálních dotačních možnostech
Dne 14. srpna 2016 MMR vyhlásilo výzvu č. 46 Infrastruktura základních škol. Podmínkou pro čerpání
finančních prostředků je v této výzvě zařazení do Strategického rámce MAP. Při předchozích jednání
se školskými zařízeními realizátoři projektu MAP upozorňovali na povinnost zaznamenat investiční
záměry do Strategického rámce. Ti, kteří tak dosud neučinili, mohou doplnit záměry v rámci
aktualizace do 10. prosince 2016. Zároveň bylo zmíněno, že evidence v MAP není pro školy jediná
podmínka při podání žádosti do IROP. V případě velké investice (nová výstavba školy) je příprava
projektu časově náročná, a tak je nutné zahájit přípravu projektu co nejdříve, podmínkou je souhlas
zřizovatele. Pan Pavel Bluma nabídl pomoc s technickou přípravou projektů.

4. Pracovní skupiny
Do pracovních skupin bylo nominováno několik pedagogických pracovníků z řad zaměstnanců
školských zařízení v ORP Tachov. Paní Blanka Sulimová poděkovala za nominace členů do pracovních
skupin a Řídící výbor s nominacemi seznámila. Řídící výbor odsouhlasil dosavadní složení pracovních
skupin dle přílohy č. 2. Dále se členové Řídícího výboru dohodli na termínech a čase setkávání
pracovních skupin, s ohledem na pracovní vytíženost pedagogických pracovníků. Termín byl stanoven
vždy na středu od 14:30 hod. Realizačním týmem bylo upozorněno na skutečnost, že z projektu MAP
lze finančně ohodnotit odborné lektory v rámci činnosti skupin. V tomto směru pan Mgr. Zdeněk
Kropáč nabídl spolupráci a zajištění některých odborných pracovníků/pedagogů.

5. Různé
Při příležitosti setkání Řídícího výboru host paní Ing. Macková informovala přítomné o možnosti
pomoci ZŠ a MŠ při zpracovávání šablon v rámci animačních činností MAS.

V rámci realizace MAP byli realizátoři osloveni panem Ing. Alešem Sedláčkem z Ligy lesní moudrosti
(Michalovi Hory), který požádal o zapojení do partnerství. Realizátorům představil svou vizi o
budoucím zaměření a nabídce spolupráce s ostatními aktéry vzdělávání (výuka v přírodě:
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environmentální výchova, přírodní vědy, dílny pro děti a mládež). Tyto informace byly předány
členům Řídícího výboru.

6. Diskuze
Členové Řídícího výboru se dotazovali na bližší zaměření Ligy lesní moudrosti s ohledem na zařazení
do ŠVP. Bylo dohodnuto, aby byl zástupce Ligy lesní moudrosti pozván na další jednání Řídícího
výboru, kde by ve vyhrazeném čase (20 min.) osobně představil zastupující organizaci, její záměr
a vize či plány ohledně budoucí spolupráce. Realizátoři projektu osloví a pozvou pana
Ing. Aleše Sedláčka na 4. jednání Řídícího výboru a zároveň požádají o zaslání informačních materiálů,
které rozešlou členům Řídícího výboru k seznámení.

Byl dohodnut nejzazší termín pro zaslání aktualizovaných tabulek investičních záměrů škol,
a to do 10. prosince 2016 na e-mailovou adresu: mas@zlatacesta.cz nebo boskova@zlatacesta.cz.
Aktualizace všech investičních záměrů jednotlivých škol bude zaznamenána do tabulky Investiční
priority.

Ing. Petr Mašinda doplnil, že při následných kontrolách projektu bude pravděpodobně vyžadován
podklad, ze kterého bude zřejmé zařazení daných projektů do Strategického rámce. Na základě této
připomínky bylo dohodnuto, že realizátoři projektu připraví Kartu projektové dokumentace,
která bude podkladem pro zařazení či nezařazení do tabulky investičních priorit ve Strategickém
rámci. Karta bude rozeslána všem ředitelům škol se žádostí o specifikaci jednotlivých investičních
záměrů. Zástupkyně Agentury pro sociální začleňování paní Iveta Millerová nabídla spolupráci
při přípravě Karty projektové dokumentace. Předsedkyně Řídícího výboru paní Mgr. Jana Hrčková
připomněla nutnost projednat své investiční záměry se zřizovatelem (podmínka IROP). Mnohdy
je nutné projekty předfinancovávat.
Komunikace se zřizovatelem je nutná i při šablonových projektech, neboť finanční prostředky školy
obdrží až po šesti měsících po schválení žádosti, doplnila paní Ing. Gabriela Macková.

ZUŠ byla dne 29. června 2016 oslovena KAPem, aby pro jejich účely vyplnila dotazník. Paní
Mgr. Jana Válová na tomto základě poukázala na nejasnosti, kam ZUŠ spadají, zda pod MAP či KAP.
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Pan Ing. Petr Mašinda odpověděl, že otázka zařazení ZUŠ zatím není vyjasněná. Z pohledu Krajského
úřadu je dobře, že jsou ZUŠ uvedeny v obou akčních plánech.

7. Závěr
Na závěr předsedkyně Řídícího výboru paní Mgr. Jana Hrčková shrnula termíny a úkoly domluvené
během jednání. Poděkovala přítomným za účast a jednání Řídícího výboru ukončila.

Další zasedání Řídícího výboru:
Pondělí 9. ledna 2017, 10:00 hod.

Zapsala: Marie Bošková
V Tachově dne 26. září 2016

Schválila (podpis, datum):

V. R.

Mgr. Jana Hrčková
Předsedkyně Řídícího výboru

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Pracovní skupiny
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