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Zápis 
na 3. zasedání 

ŘV MAP II Liberecko 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010691 

 
 30. 11. 2021 od 13.00 hod. 
(IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 410/10, Liberec) 

 
Přítomni: viz prezenční listina 

 
Program: 
1) Prezentace implementačních aktivit za období od 1. 7. 2019 do 31. 10. 2021      
2) Rozvoj a aktualizace MAP II Liberecko 
3) Nové trendy v polytechnickém vzdělávání s využitím digitálních technologií  
4) Diskuze 
5) Závěr jednání 
 

Jednání zahájila paní Švehlová, dodatečně ještě omluvila paní ředitelku PaedDr. Podrápskou, 
Ph.D. a paní ředitelku Mgr. Ryplovou, které se jednání nemohou účastnit. 
 
Ad 1) Pan Jeništa představil prezentaci, ve které byly shrnuty implementační aktivity 
projektu od zahájení projektu do 30. 10. 2021. Plnění indikátorů je v souladu 
s harmonogramem projektu. V souvislosti s COVID-19, musely být některé aktivity přesunuty 
do on-line prostředí. Prezentace bude k dispozici na webových stránkách https://www.map-
lbc-jbc.cz/map-ii/map-ii-liberecko/zpracovani-map-ii/vystupy/ a zároveň bude rozeslána 
členům ŘV společně se zápisem. 
 
Ad 2) Pan Šafařík představil výstupy. Poděkoval PS za práci na aktualizaci dokumentu. 
Vyzdvihl práci především PS pro předškolní vzdělávání a PS pro rovné příležitosti. 
2.1 Výstupy analytické části 
ŘV projednal výstupy analytické části aktualizace MAP II Liberecko, zabýval se zejména 
aktualizovanou analýzou potřeb škol. Seznámil se též s aktualizovanou analýzou hodnocení 
škol a školských zařízení zejména v povinných oblastech a s komparací problémů a potřeb 
napříč relevantními rozvojovými dokumenty různých územních úrovní. 
Blíže se věnoval analytickým výstupům v povinných oblastech specifikovaným v rámci SWOT3 

analýz. ŘV projednal formulace výroků a specifikace příčin u výroků ve slabých stránkách a 

hrozbách. 

ŘV se ztotožnil se závěry odborných pracovních skupin a souhlasí s formulovanými SWOT3 

analýzami, včetně specifikace příčin slabých stránek a hrozeb. 

ŘV dále projednal klíčovou kapitolu výstupů analytické části, a to Specifikaci hlavních 

problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení.  

ŘV se ztotožnil se závěry odborných pracovních skupin a souhlasí se specifikací hlavních 

problémů k řešení, včetně popisu jejich příčin a návrhů řešení. 

https://www.map-lbc-jbc.cz/map-ii/map-ii-liberecko/zpracovani-map-ii/vystupy/
https://www.map-lbc-jbc.cz/map-ii/map-ii-liberecko/zpracovani-map-ii/vystupy/
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2.2 Střednědobá vize do r. 2023  

ŘV projednal upravenou vizi MAP II (2. aktualizace) a potvrzuje znění projednané odbornými 

pracovními skupinami. 

 Vize MAP II: 

Vzdělávání je preferovanou oblastí s vysokou společenskou hodnotou, dostupné všem, 

bez bariér. Vzdělávání je obsahově kvalitní a organizačně moderní, vzdělávací systém 

je přátelský k dětem a jejich rodičům a vysoce motivační pro děti. 

2.3 Aktualizace priorit vzdělávání v území MAP  

ŘV projednal nastavení priorit vzdělávání v území MAP a souhlasí s jejich zachováním v 

nezměněné podobě. 

Zdůvodnění: priority jsou nastaveny nadčasově a kompletně odpovídají aktuálním analytickým 

výstupům a závěrům dalších relevantních územních dokumentů v oblasti vzdělávání. 

2.4 Aktualizace cílů k jednotlivým prioritám MAP  

ŘV projednal cíle priorit MAP II a souhlasí se závěrem odborných pracovních skupin ponechat 

stávající cíle MAP beze změn. Ztotožnil se též s terminologickými úpravami navrženými 

odbornými pracovními skupinami a konstatuje, že tyto úpravy nemění podstatu a zaměření 

stanovených cílů. 

Zdůvodnění: cíle jednotlivých priorit MAP byly v rámci MAP I nastaveny s nadčasovým 

přesahem a obsahují všechna klíčová rozvojová témata předškolního, základního, zájmového 

a neformálního vzdělávání specifikovaná v rámci analytických podkladů. Cíle též odpovídají 

cílům definovaným dalšími sektorovými dokumenty v oblasti školství a vzdělávání. 

2.5 Aktualizace opatření a aktivit MAP  

ŘV projednal opatření a aktivity škol a aktivity spolupráce MAP II. Ztotožnil se se závěry 

odborných pracovních skupina a souhlasí s tím, že opatření MAP, která rozpracovávají 

jednotlivé cíle MAP a aktivit škol a aktivity spolupráce zůstávají v porovnání s MAP I věcně 

beze změn. Zároveň souhlasí s úpravami popisů některých aktivit s ohledem na věcné závěry 

analytické části a na terminologickou přesnost. Úpravy nezasahují do struktury a obsahového 

zaměření definovaných aktivit a nemění celkové pojetí návrhové části MAP II.  

Zdůvodnění: aktivity škol a aktivity spolupráce byly v rámci MAP I nastaveny odpovídajícím 

způsobem tak, aby jejich realizace věcně naplňovala opatření → cíle → priority a vizi MAP. 

Vyhodnocení realizace aktivit MAP I, které proběhlo v rámci zpracování analytické části MAP 

II potvrdilo zájem škol a školských zařízení o definované aktivity. ŘV doporučuje v nastavených 

aktivitách pokračovat. 

2.6 Strategický rámec MAP – Seznam investičních priorit 2021-2027 Tabulka investičních 

záměrů byla součástí podkladů, které byly rozeslány společně s pozvánkou. Pan Purchard 

krátce představil proces sestavení seznamu investičních záměrů. Do procesu byli 
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zapojeni všichni zřizovatelé školských zařízení. Konzultace probíhaly individuálně. I pro nové 

období platí, že k aktualizaci investičních záměrů může být provedena nejdříve za 6 měsíců po 

schválení v ŘV. Upozornil na jednu změnu, která se týkala záměru ZŠ Žibřidice (navýšení 

celkových výdajů projektu dle položkového rozpočtu, který investor obdržel po odeslání 

podkladů členům ŘV). ŘV SR MAP II schválil, za další administraci s RSK a uveřejnění na územní 

dimenzi odpovídá p. Purchard. 

Ad 3) Pan Desenský představil ve své prezentaci aktivity IQLQNDIE, IQPARKU, IQPLANETÁRIA  
a IQFABLABu, které jsou určeny pro děti a žáky škol.  
V diskuzi se členové ŘV dotazovali především na nově připravovanou expozici na podporu 
matematické gramotnosti.  
 
Po ukončení oficiální části ŘV, měli všichni členové možnost navštívit vybranou expozici 
IQLANDIE. 
 
Zasedání ukončeno: 14.30 
 
Zapsala: Jana Švehlová 
 
 
 
 


