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Zápis ze 7. setkání Řídícího výboru MAP pro so ORP Kutná Hora li 
ze dne 2. prosince 2021 

Místo: online, aplikace Google Meet 

Začátek: 15:00 hod. 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 
1. Zahájení, představení programu 

2. Přivítání nových členů, aktualizace členů řídícího výboru 

3. Aktualizace a schválení investičních záměrů ve strategickém rámci 
4. Informace z MAS a MAP li 
S. Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru 

6. Diskuze, Závěr 

1. Zahájení, představení programu 
Na úvod všechny přítomné přivítala manažerka MAP Kamila Drtilová. Manažerka v krátkosti 
představila program setkání. Řídící výbor se sešel v usnášení schopném stavu. Prezentace k setkání je 

přílohou tohoto dokumentu. 

Z. Přivítání nových členů, aktualizace členů řídícího výboru 
Proběhlo hlasování o nových členech Řídícího výboru. Všech 13 hlasujících se vyjádřilo PRO. Řídící 
výbor schválil Andreu Melechovou za Patricii Koubskou, Jiřího Duška za Šárku Pirklovou a Veroniku 
Součkovou za Martinu Bohatovou jako novou členku ŘV MAP li Kutnohorsko za Středočeský kraj a 

Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje (KAP). 

3. Aktualizace a schválení investičních záměrů ve strategickém rámci 
Tabulku investičních záměrů dostali všichni členové ŘV k nahlédnutí předem. Kamila Drtilová 
představila nové projekty investičních záměrů. Všech 15 členů řídícího výboru hlasovalo PRO, nikdo se 
nezdržel, schválení proběhlo nadpoloviční většinou. Tabulka je přílohou tohoto dokumentu. 

4. Informace z MAS a MAP li 
Radek Tvrdík předal aktuální informace z MAS. Informoval o možnosti financování drobných 
investičních projektů pro MŠ a ZŠ (500 000,- až 600 000,-) z Programu pro rozvoj venkova, výzva bude 
vyhlášena na přelomu května a června. Dále informoval o schválení žádosti na MAP Ill, který plynule 

naváže na aktuální MAP li. Z IROP se předpokládá první výzva v roce 2023. 

Vedoucí pracovních skupin postupně představily proběhlé aktivity. Ivana Stará ocenila propojení 
MAPu a Eduzměny, zvláště přítomnost odborníků ve skupině. Jana Maršíková informovala o zvýšeném 
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zájmu o setkání Kavárna (nejen) pro asistentky pedagoga a zároveň upozornila, že v projektu MAP Ill 
nejsou pro tuto cílovou skupinu plánované aktivity . Na webu MAPu vznikne rozcestník pro práci s 
nadanými dětmi (pro učitele, rodiče), a v prosinci proběhne beseda s Kateřinou Emer Venclovou na 

téma Nadané, mimořádně nadané a talentované dítě ve škole. Lenka Vlášková Fantová sdílela s 

přítomnými úspěšný závěr implementačního projektu Život chleba a vzniklé metodiky pro pedagogy, 

která umožňuje uskutečňování projektu na dal~ích ZŠ. Další z projektů implementace Společná cesta 
představila lva Vopěnková. Rovněž přítomné informovala o cyklu workshopů pro učitele na téma Jak 
ve škole nastartovat změnu? a workshopů pro rodiče na téma Smysluplného využití digitálních 
technologií a podpory učení. 

Další z aktivit, realizovaných z prostředků MAP byl projekt Příběhy našich sousedů, v rámci kterého 

žáci z šesti základních škol zaznamenali vyprávění pamětníků, které sestříhali do audioreportáže. 
Vlastní výstupy pak představili široké veřejnosti na slavnostní závěrečné prezentaci v červnu 2021. 

Z důvodu epidemie Covid-19 a omezeným možnostem osobního setkávání došlo k ušetření peněz v 
projektu. Tým MAP vytvořil varianty balíčků pro mateřské a základní školy, které souvisí s 
polytechnickou výchovou, matematickou a čtenářskou gramotností. Balíčky pomůcek pro MŠ již byly 
předány, základním školám budou distribuovány v průběhu nadcházej ícího týdne. 

S. Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru 
O vzdělávání romských dětí hovořila Lucie Plešková, členka nadace OSF s dlouhodobou praxí v oblasti 
práce s romskou komunitou a zároveň vedoucí PS pro rovné příležitosti. Cílem aktivity je informovat 
členy Řídícího výboru o vývoji vzdělávání romských dětí na Kutnohorsku. Aktivity se zúčastnil člen PS 
pro financování Radek Tvrdík a krom vedoucí PS pro rovné příležitosti ještě člen této skupiny a Petr 
Seidl. V průběhu prezentace a po ní probíhala debata o nutnosti práci s romskými rodiči, s dětmi a s 
celou komunitou a podpory mateřským a základním školám. Jsou také potřeba pozitivní vzory, romští 
lídři a stabilní bydlení. Lucie Plešková představila příklady dobré praxe v Ostravě a Krnově, kde 
rovnoměrným rozložením romských dětí do běžných škol zrušili segregovanou školu. Na kutnohorsku 
probíhá aktivita Kámoši kámošů, která pracuje s předpokladem nutnosti zažít pozitivní zkušenost dětí, 
učitelů i rodičů z majoritní společnosti s romskou menšinou. Snahou je propojování neziskových 
organizací, škol a úřadů kolem znevýhodněných rodin. 

Prezentace Lucie Pleškové je přílohou zápisu . 

6. Diskuze, závěr 
Závěrem si všichni přítomní popřáli klidné svátky a hodně zdraví. 

Setkání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
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Bc. Lenka Vlášková Fantová DiS., MAS Lípa pro venkov, z.s. 

Elektronicky ověřila: 
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