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Zápis z 2. zasedání  

ŘV MAP Jablonecko 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011069 
 

22. 9. 2020 Magistrát města Jablonec nad Nisou 
 

Zahájení 10.00 hod. 

Přítomni: viz prezenční listina  

 

V souladu s Jednacím řádem ŘV proběhlo schvalování SR MAP Jablonecko formou per rollam. 
Záznam o hlasování je součástí dokumentace aktualizace SR – hlasovalo celkem 10 členů ŘV z 16. 
SR byl schválen. 
 
Dnešní program jednání: 

1) Rozvoj a aktualizace MAP II Jablonecko 

1.1) výstupy analytické části 

• aktualizace SWOT3 analýz 

• specifikace hlavních problémů, jejich příčin a návrhů řešení 

1.2) střednědobá vize do r. 2023 

1.3) aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP II (dle výstupů z jednání PS) 

1.4) aktualizace cílů k jednotlivým prioritám MAP II (dle výstupů z jednání PS) 

1.5) aktualizace opatření a aktivit MAP II (dle výstupů z jednání PS) 

• aktivity škol 

• aktivity spolupráce 

• investiční aktivity (aktualizace SR MAP) 

Podklady k jednání jsou k dispozici https://metodicka-podpora-planovani-

obci.webnode.cz/_files/200000207-

2bdc32bdc5/Opat%C5%99en%C3%AD_aktivity%20MAP%20II_JBC.pdf 

2) Prezentace implementačních aktivit za období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2020 

3) Diskuze 

https://metodicka-podpora-planovani-obci.webnode.cz/_files/200000207-2bdc32bdc5/Opat%C5%99en%C3%AD_aktivity%20MAP%20II_JBC.pdf
https://metodicka-podpora-planovani-obci.webnode.cz/_files/200000207-2bdc32bdc5/Opat%C5%99en%C3%AD_aktivity%20MAP%20II_JBC.pdf
https://metodicka-podpora-planovani-obci.webnode.cz/_files/200000207-2bdc32bdc5/Opat%C5%99en%C3%AD_aktivity%20MAP%20II_JBC.pdf
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4) Závěr jednání 
 
 
Bod 1) Rozvoj a aktualizace MAP II Jablonecko 

 

1.1 Výstupy analytické části 

ŘV projednal výstupy analytické části aktualizace MAP II Jablonecko, zabýval se zejména  

analyzovanými potřebami škol a vyhodnocením realizace akčního plánu RAP I. Seznámil se 

též s analýzou hodnocení škol a školských zařízení zejména v povinných oblastech a s 

komparací problémů a potřeb napříč relevantními rozvojovými dokumenty různých územních 

úrovní. ŘV též vyhodnotil analýzu agregovaných výsledků šetření MŠMT za ORP Jablonec 

nad Nisou. 

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 

 

1.2 Střednědobá vize do r. 2023  

ŘV projednal upravenou vizi MAP II a souhlasí se zněním formulovaným odbornými 

pracovními skupinami 

 Vize MAP I:  

 Vzdělávání je preferovanou oblastí s vysokou společenskou hodnotou, dostupné 

 všem, bez bariér. Vzdělávání je kvalitním, vzdělávací systém je přátelský rodině a 

 vysoce motivační z hlediska budoucnosti dětí. 

 Vize MAP II (upravená - odsouhlasená ŘV): 

 Vzdělávání je preferovanou oblastí s vysokou společenskou hodnotou, dostupné 

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

 systém je přátelský rodině a vysoce motivační z hlediska budoucnosti dětí. 
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1.3 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. 

 

 

 

1.4 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. 

 

 

1.5 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. 

 

ŘV byl informován realizačním týmem MAP II, že aktualizace investiční části Strategického 

rámce MAP II do konce listopadu 2020 a ŘV by tuto aktualizaci měl projednávat v prosinci 

2020. 

Bod 2) 

Martin Jeništa uvedl prezentaci, ve které představil všechny aktivity projektu MAP II 

Jablonecko od jeho zahájení 1. 7. 2020 až do září 2020. Členové ŘV, kteří se zúčastnili 
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výjezdního zasedání Klubu ředitelů akci velmi chválili. Paní Šípková představila výstupy 

z aktivit Jablonecko náš domov. 

 

Bod 3) 

Hlavním tématem diskuze byla omezení projektu, která byla způsobena opatření v rámci 

COVID 19. Bohužel se situace výrazně nelepší a plnění indikátorů je ohroženo i v 2. polovině 

roku 2020. 

 

Manažerka projektu informovala členy ŘV, že aktualizace SR – investičních záměrů bude 

probíhat od listopadu 2020 (sběr nových záměrů, aktualizace původních záměrů). 

Schvalování ŘV v prosinci 2020. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 11.30. 

Zapsala: Jana Švehlová 


