
   

  

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze zasedání řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO 

ORP Čáslav II, který se konal 16. května 2019 od 14:30 do 16:15 hod. 

v zasedací místnosti Mikroregionu Čáslavsko. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Jednání zahájil manažer projektu, Mgr. Norbert Kobela, a po přivítání členů ŘV a konstatování, že je 

přítomno 11 z celkového počtu 16 členů, je ŘV schopen hlasování. Pak přistoupil k projednání 

jednotlivých bodů dle navrženého programu: 

 

1. Aktualizace investičních priorit Strategického rámce MAP. 

Za posledních šest měsíců byly v území SO ORP Čáslav identifikovány dva investiční záměry. Jedná se 
o záměr obce Zbýšov na výstavbu nové MŠ a tím pádem o zvýšení kapacity zařízení na 40 míst. 
Obdobný záměr podala i obec Tupadly. 
Za tímto účelem realizační tým MAP provedl aktualizaci demografické prognózy, která porovnává 
vývoj počtu dětí a stávající kapacity MŠ v ORP. Tato prognóza byla všem členům ŘV zaslána 
k nahlédnutí společně s pozvánkou na zasedání. Členům ŘV byla dále poskytnuta demografická 
prognóza a tzv. „Dohoda v území“ o potřebnosti, využitelnosti, efektivitě a udržitelnosti investice, 
kterou si nechala vypracovat Obec Zbýšov a poskytla ji realizačnímu týmu MAP k posouzení. 
Diskuze: 
Na základě předložených materiálů se členové ŘV shodli, že bude doporučen k hlasování záměr obce 
Zbýšov. Záměr obce Tupadly bude prozatím odložen a realizační tým MAP bude kontaktovat vedení 
obce s žádostí o doplnění podkladů, zejména pak „Dohody v území“. Jejich záměr se pak může 
projednat na dalším zasedání ŘV. Pokud se na něm budou schvalovat investiční záměry Strategického 
rámce MAP, může tak být učiněno nejdříve po šesti měsících od poslední aktualizace. (V tomto 
případě tedy nejdříve 16. listopadu 2019). 
 
Návrh hlasování: Řídící výbor MAP schvaluje na základě předložených podkladů a dohody v území 
záměr obce Zbýšov na výstavbu nové MŠ a navýšení kapacity na 40 míst. 
 
Výsledek hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdržel se – 0 

 
Průběžně aktualizované Strategické rámce MAP všech regionů v ČR lze nalézt na webu Ministerstva 
pro místní rozvoj: 
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP 

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP


   

  

  
2. Informace o postupu projektu. 

Manažer projektu informoval členy ŘV o dosavadním postupu projektu. Shrnul postup v realizaci 

projektů implementace a spolupráce škol - Divadelního festivalu základních škol, působení anglického  

rodilého mluvčího na školách, Dopravní výchovy jako nástroje k rozvoji vrstevnického učení a 

Veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí.  

Dále informoval o činnosti a výstupech pracovních skupin – PS pro rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti, PS pro rovné příležitosti a PS financování. 

 

Úkoly: 

Realizační tým MAP bude kontaktovat představitele obce Tupadly a bude je informovat o výsledku 

hlasování. Zároveň požádá o doplnění a vypracování „Dohody v území“ s tím, že mohou svůj 

investiční záměr předložit ŘV ke schválení znovu po uplynutí minimálně šesti měsíců od poslední 

aktualizace investičních priorit Strategického rámce MAP (nejdříve 16. 11. 2019). 

 

Zapsal:  

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu 

 

 

Zápis ověřil: 

Ing. Antonín Hejzlar 

předseda řídícího výboru MAP 

 

 


