Zápis
ze 4. zasedání
Řídícího výboru MAP Liberecko
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000700
které se konalo ve čtvrtek 25. 5. 2017 od 9.00 v budově Euroregionu Nisa,
Tř. 1. máje 858/26, 1. patro
Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Informace o zpracování MAP
3. Návrhová část MAP (cíle → opatření → aktivity)
4. Investiční priority Strategického rámce
5. Akční plán MAP (stav zpracování, postup projednání)
6. Finalizace a postup schvalování MAP
7. Závěr
ad 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání







p. Ponikelský informoval o dopracování subkapitoly propojení MAP a KAP
dotazníkové šetření u ředitelů a zřizovatelů škol proběhlo, je vyhodnoceno a
zapracováno do MAP
kapitola demografie dopracovaná do MAP, vč. demografické prognózy v relevantních
věkových skupinách dětí a žáků
subkapitola shrnující oblast sociálně-patologických jevů dopracována do MAP –
podklady z šetření
ZUŠ individuální schůzky – uskutečněno, výstupy zařazeny do MAP
doplněno zpřesnění k dotazníkovému šetření MŠMT

ad 2. Informace o zpracování MAP
Členům ŘV byla předložená dopracována analytická část, SWOT3 analýza, specifikace
problémových oblasti, prioritních oblastí, priorit MAP, opatření a aktivit MAP. Povinná
opatření MAP (dle Postupů MAP) jsou v dokumentu označena jako povinná témata
(terminologické zpřesnění).
Po projednání ŘV konstatuje kompletnost MAP z hlediska věcného obsahu a požaduje
dopracování technických kapitol (implementace MAP, manažerský souhrn).
T: 31. 5. 2017, Z: zpracovatel MAP
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ad 3. Návrhová část MAP (cíle → opatření → aktivity)
Členům ŘV byla předložena návrhová část MAP ve struktuře:
- vize
- cíle
- opatření
- aktivity
 aktivity škol
 aktivity spolupráce
Zpracovatelé specifikovali proces tvorby, východiska návrhové části, vazby na závěry
analytické části a SWOT3 analýzy, vazby na povinná a doporučené témata MAP dle Postupů
MAP.
Po projednání ŘV konstatuje úplnost struktury a obsahu návrhové části MAP
ad 4. Investiční priority Strategického rámce MAP
Investiční priority MAP byly schváleny ŘV v rámci aktualizace Strategického rámce k datu
20. 2. 2017. Další aktualizace je možná k datu 20. 8. 2017 (projekt MAP končí 30. 8. 2017).
ŘV rozhodl vyhlášení aktualizace SR – výzva k případnému doplnění projektů bude
vyhlášená na webu map-lbc-jbc.cz, projekty (projektové záměry) budou shromažďovány do
15. 6. 2017. Následně budou po posouzení úplnosti a souladu s prioritami SR zapracovány
do přílohy SR a schváleny jako nedílná součást MAP.
Z: RT MAP
Zpracovatel MAP dále informoval ŘV o úpravách investičních priorit ve SR:
 doplnění vazby na cíle MAP (tzn. kompletace povinné přílohy)
 vytvoření nové přílohy s doplněním stupně připravenosti projektu a poznámky o
souhlasu projektu zřizovatelem školy (školského zařízení)
Pozn.: u projektů, kde souhlas zřizovatele není zřejmý, budou tyto souhlasy doplněny
na základě elektronické výzvy a projednání se zřizovateli
Paní Mgr. Řebíčková (vedoucí odboru školství, Magistrátu města Liberec) konstatuje, že
všechny projekty škol a školských zařízení zřizované Statutárním městem Liberec zařazené
do investičních priorit SR MAP mají souhlas zřizovatele, tj. Statutárního města Liberec.
ad 5. Akční plán MAP (stav zpracování, postup projednání)
Roční akční plán MAP je součástí kompletního dokumentu MAP Liberecko. Jde o výběr
aktivit škol a aktivit spolupráce pro realizaci v prvním roce implementace MAP. Projekty škol
budou řešeny (financovány) ze šablon, vybrané projekty spolupráce budou podkladem pro
ŘO ke specifikaci předmětu dotačního financování (dle info NIDV).
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Zpracovatel MAP projednal formou elektronického šetření potenciální zájem škol o jednotlivé
aktivity škol a spolupráce a předložil členům ŘV výstupy tohoto projednání s návrhem na
výběr aktivit pro roční akční plán MAP.
ŘV projednal roční akční plán MAP s tímto výsledkem:
 roční akční plán bude vytvořen na období školního roku 2017/2018
 souhlasí s postupem projednání ročního akčního plánu
 k žádné aktivitě MAP nebude zpracováván logický rámec
 souhlasí s výběrem aktivit pro roční akční plán
 požaduje rozpracování aktivit MAP pro roční akční plán
Z: RT MAP, T: 30. 6. 2017
ad 6. Finalizace a postup schvalování MAP








dopracování finální verze MAP Liberecko
T: 31. 5. 2017, Z: RT MAP
projednání MAP Liberecko se zřizovateli škol a školských zařízení mimo Liberec
T: VH MAS Podještědí (6.6.2017), Z: RT MAP
aktualizace SR, resp. investičních priorit SR MAP
T: 15. 7. 2017, Z: RT MAP
finalizace ročního akčního plánu po projednání
T: 15. 7. 2017, Z. RT MAP
schválení finální verze MAP v ŘV (per-rollam) - po jednotlivých částech dle Postupů
MAP
- Analytická část MAP
- Vymezení prioritních oblastí a SWOT-3 analýza pro každou z oblastí
- Strategická část MAP
- Strategický rámec MAP
- Roční akční plán na školní rok 2017/2018 (neinvestiční opatření, aktivity škol
a aktivity spolupráce)
T: 15. 8. 2017, Z: RT MAP
zajištění souhlasů s finální verzí MAP (ORP, zřizovatelé škol)
Pozn.: RT MAP připraví text důvodové zprávy a návrh usnesení pro projednání MAP
v zastupitelstvu Statutárního města Liberec (T: 5. 6. 2017)
T: 31. 8. 2017, Z: RT MAP

Za realizační tým projektu
Bc. Jana Švehlová
manažer projektu
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