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Zápis 

z 2. Jednání Řídícího výboru MAP II pro Brandýsko 

19. 2. 2020, ve 14:00 hod., kancelář MAS – Střední Polabí, z.s., 

zámek Brandýs nad Labem 

 

 
Přítomni: viz prezenční listina (Příloha č. 1) 

 

Program: 

 

1. Zahájení setkání – úvodní slovo Ing. Emily Koťátková 

2. Informace k o průběhu projektu MAP II 

3. Informace o aktualizaci Seznamu projektových záměrů pro ORP Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

4. Hlasování o aktualizaci Seznamu projektových záměrů pro ORP Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

5. Závěrečná diskuse 

 

a) Povinné administrativní kroky 

Jednání se zúčastnilo celkem 14 osob, z toho 13 členů Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) a 1 zástupce 

člena – ŘV je usnášeníschopný. 

 

Na jednání byla přítomna zastupující paní Alena Šeligová, zástupkyně paní starostky Ivany Frajové. 

 

Ad 1) 

Paní Koťátková přivítala všechny přítomné a představila program jednání.  

 

Ad 2) 

Za projekt MAP II byla včas podána 1. Zpráva o realizaci (dále jen „ZOR“), která byla k 18. 2. 2020 

schválena bez připomínek. Součástí ZOR je Žádost o platbu, ke které byly obdrženy drobné připomínky. 

Jednou z příloh ZOR je Popis klíčové aktivity č. 2 (Příloha č. 2) – dokument pojednává o způsobu rozvoje 

a aktualizace MAP a představuje mj. pracovní skupiny fungující v rámci MAP II a jejich výstupy. 

Sestaveny jsou 4 povinné a 2 volitelné pracovní skupiny:  

a. PS pro čtenářskou gramotnost – skupina se sešla 3x, odborným garantem skupiny a 

zároveň konzultantem pro ředitele je ředitelka Knihovny Eduarda Petišky v Brandýse nad 

Labem - Staré Boleslavi, Mgr. Věra Krajíčková. Při této knihovně vzniklo Centrum pro 

čtenářskou gramotnost – Centrum podává tipy na knížky, audioknihy, které lze užít při 

výuce, do čtenářských klubů, weby, časopisy a další tipy pro čtenářskou gramotnost. 

Hlavním tématem jednání byla povinná četba a využití poezie ve výuce. 
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b. PS pro financování – skupina se sešla 2x, výstupem ze skupiny je vytvoření pravidelného 

dotačního bulletinu pro školy (Příloha č. 3), tento dokument informuje školy v regionu o 

dotačních titulech a grantech. Diskutována byla také témata sdíleného právníka a 

sdíleného dotačního poradce. 

c. PS pro matematickou gramotnost – skupina se sešla již 2x, odborným garantem pracovní 

skupiny je zástupkyně ředitelky ZŠ Škvorec, Mgr. Hana Korbelová. Hlavním tématem 

jednání byla robotika a v rámci aktivit PS proběhla inspirativní ukázková hodina 

matematiky v 6. třídě v MŠ Škvorec. 

d. PS pro rovné příležitosti – skupina se sešla již 3x, výstupem ze skupiny je informace, že 

v regionu nejsou dostatečné kapacity PPP a dále v regionu citelně chybí speciální MŠ. 

Dalšími tématy jednání bylo plošné testování školní zralosti a práce s dětmi s OMJ. 

e. PS škola pro život – skupina se sešla 3x. V rámci jednání této PS se diskutovali praktické 

znalosti a schopnosti, které by si děti měli ze vzdělávání odnést (např. schopnost 

sebeprezentace, komunikace, naslouchání, aj.) Současně PS spolupracuje s Oblastním 

muzeem na vycházkových okruzích (S tematikou Rudolfa II.) pro školy. 

f. PS EVVO – skupina se sešla 2x, výstupem ze skupiny bude katalog aktivit, míst, zajímavostí 

či programů v regionu, které lze spojit s výukou EVVO, který školám citelně chybí (např. 

naučné stezky, farmy, aktivity). 

 

Podpora znalostních kapacit – Nejnavštěvovanější akcí minulého roku byla úspěšná Letní škola pro 

pedagogy. Dále jsou velmi oblíbené semináře sdílené expertky na inkluzivní vzdělávání, paní Mgr. Jany 

Divoké a sdílené logopedky, paní Bc. Dity Šimáčkové. Velký úspěch zaznamenaly také semináře pana 

Prof. Hejného, PhDr. Jana Svobody, Jana Mühlfeita a paní MUDr. Kateřiny Cajthamlové.  

 

Dokument Plnění klíčové aktivity č. 4 – implementace MAP (Příloha č. 4) pojednává o způsobu podpory 

spolupráce škol na území. Pojednává o aktivitách, které jsou v rámci MAP II již realizovány. Zejména 

jsou zde uvedeny informace a služby poskytované školám prostřednictvím sdílených expertů – metodik 

ICT, expert na inkluzi a sdílený logoped. 

 

Kompletní informace o akcích, které již v rámci projektu proběhly a dále o akcích plánovaných jsou 

přiložené v soupisce akcí 2019 a dokumentu přehled plánovaných akcí a seminářů MAP II pro 

Brandýsko – zima/jaro/léto 2020 (Příloha č. 5 a Příloha č. 6). 

I letos je plánována Letní škola pro pedagogy, která opět proběhne v letních měsících – 20. a 21. 8. 

2020. 

 

V rámci ZOR je připravována také sebehodnotící zpráva za období 1. 3. 2019 – 1. 3. 2020, která bude 

členům ŘV zaslána k připomínkování.  

 

 

 

Ad 3) 

Paní Parezová uvedla bod jednání týkající se aktualizace seznamu investičních priorit pro ORP Brandýs 

nad Labem - Stará Boleslav. 
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Byly podány obecné informace týkající se této aktualizace: 

 Aktualizace probíhá 2x ročně, vždy ke konci měsíce února a srpna. Subjekty jsou oslovovány 

s dodatečným předstihem v řádu 3 měsíců. Pokud se k někomu e-maily nedostávají, nechť se 

ozve na e-mail: andrea.parezova@brandysko.cz či na tel. číslo: 326 909 17. 

 Projekty v tabulce zůstávají i po realizaci, pokud je udána doba udržitelnosti projektu – 

v seznamu se vyznačuje jen doba realizace projektu. 

 

Následně byli členové ŘV vyzvání k diskusi nad předloženými aktualizacemi. K tématu bylo sděleno, že 

by bylo žádoucí získat aktuální informace o využívání těchto tabulek v praxi, zjistit, kam směřuje užití 

těchto seznamů do budoucna. 

 

Ad 4) 

Členové řídícího výboru dále hlasovali o schválení aktualizované tabulky investičních priorit – seznamu 

projektových záměrů pro investiční invervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a 

CLLD zpracovaný pro ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 

Hlasování členů: 

PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Členové rozhodli o schválení aktualizované tabulky investičních priorit – seznamu projektových 

záměrů pro investiční invervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD 

zpracovaný pro ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

 

Ad 5) 

Bude probíhat podpora znalostních kapacit (společný seminář pro ŘV) – prosíme o doporučení 

vhodného tématu, ve kterém by se členové ŘV chtěli v rámci společného setkání vzdělat. 

 

Navrhnutá byla následující témata: 

- Seminář s Markem Hermannem – paní Koťátková plánuje tento seminář již dlouhodobě, 

přednášející je však plně vytížen.  

- Virtuální bublina mládeže a jak ji čelit. 

- Stres není sprosté slovo – je běžné (a důležité) pro děti zažívat i stres?  

 

Členové ŘV byli požádání o pomoc při sestavování evaluačního dotazníku pro ředitele a učitele MŠ a 

ZŠ. Dotazník má sloužit k získání zpětné vazby na dosavadní průběh a fungování MAP II. Prosíme o 

zaslání návrhů konkrétních dotazů, které budou použity v připravovaném dotazníku. Pokud máte sami 

nějaký dotaz, který se týká MAP II a rádi byste na něj znali odpověď širší odborné (pedagogické) 

veřejnosti, rádi ho do dotazníku zařadíme.  

Současně je připravován také dotazník pro MŠ i ZŠ, ze kterého bude sestavován povinný dokument 

„Agregovaný popis potřeb škol“, ze kterého vyplyne, jaké jsou nejpalčivější problémy našich škol  a 

školek a to nejen kapacitní, ale například také z pohledu inkluze, gramotností, personálního, 
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technického, aj. I v tomto případě uvítáme Vaše podněty na otázky, které by nám mohly výrazně 

pomoci v přípravě dokumentu a také v analýze potřeb v území. Tento dotazník navazuje na MAP I, kde 

jsme potřeby již zjišťovali a je to jakási aktualizace. 

Dotační bulletin bude vydáván pravidelně, pokud tedy členové narazí na zajímavou dotační možnost, 

prosíme o její zaslání na e-mail: parezovaa@seznam.cz.  

Doporučení aktivity pro děti - ARMY testy – sportovní výkonností testy, disciplíny a hodnocení jako 

v Armádě ČR, modifikováno pro děti od 6 let. Využití pro školy, zájmové oddíly, tábory, sportovní dny. 

Instruktoři jsou členové aktivních záloh či vojáci z povolání. 

 

Doporučení četby - Jsi tam, brácho? Od Marka Hermana. 

 

 

 

Zpracováním zápisu byla pověřena Mgr. Andrea Parezová, ověřovatelkou zápisu Ing. Emílie Koťátková. 

 

 

Zapsala: Mgr. Andrea Parezová  ------------------------------------------ 

 

 

Ověřila:  Ing. Emilie Koťátková  ------------------------------------------ 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Prezenční listina 

Příloha č. 2 Podrobný popis klíčové aktivity č. 2 – rozvoj a aktualizace MAP 

Příloha č. 3 Dotační Bulletin 

Příloha č. 4 Plnění klíčové aktivity č. 4 – implementace MAP 

Příloha č. 5 Soupiska akcí 2019 

Příloha č. 6 Přehled plánovaných akcí a seminářů MAP II pro Brandýsko – zima/jaro/léto 2020 

 

 


