
 

 

Zápis z jednání Řídicího Výboru MAP 

20. června 2019, 14:30 hod.,sídlo kanceláře MAS Hranicko z. s. 

 

Přítomni za Řídicí výbor (ŘV): 

Mgr. Vojtěch Bušina, Vedoucí odboru školství města Hranice 

Ing. Lenka Poláchová, projektová manažerka KAP 

Ivana Kmentová, MŠ Pramínek Teplice (vesnická MŠ) 

Mgr. Karel Machyl, člen Rady města Hranice, ředitel ZŠ a MŠ Potštát 

Mgr. Marie Kaňovská, CPR Jitřenka 

Simona Michálková, ZŠ a MŠ Jindřichov 

Mgr. Tomáš Navrátil, ZŠ a MŠ Bělotín (úplná ZŠ + MŠ) 

Milena Nedělková, rodič 

JUDr. Ladislav Lesák, starosta obce Býškovice 

Ing. Pospíšil Jan, konzultant MAP II, NIDV 

Gaďurková Hana (MAS Hranicko) 

 

Přítomno členů Řídicího výboru: 11 

 

Mgr. Ivan Straka, ředitel ZŠ Hranice, 1. máje - zástupce vedení škol 

Mgr. Ivo Lesák - zastupitel města Hranice - zástupce podnikatelského sektoru 

 

Nepřítomni: 

Ing. Marcela Tomášová, Mikroregion Hranicko 

Mgr. Kateřina Šubová (Zámrská), ZŠ a MŠ Partutovice (malotřídní ZŠ + MŠ) 

Mgr. Jaroslav Bečák, ZŠ a MŠ Hustopeče (úplná ZŠ) 

Mgr. Alexandra Kacerlová, ZŠ a MŠ Ústí 

Jana Kozubíková, MBA, ZUŠ Potštát 

Bc. Hana Nohavicová, lokální konzultant ASZ 

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D., tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace 

Mgr. Filip Prášek, učitel SŠ 

 



 

 

Přítomni za Realizační tým (RT): 

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D. (MAS Hranicko) 

Rosová Žaneta, Dis. (MAS Hranicko) 

Bc. Martina Polláková, MŠ Šromotovo pastelka, vedoucí PS pro předškolní vzdělávání 

Mgr. Miroslav Wildner, vedoucí PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání a 

kariérové poradenství 

Mgr. Radomír Macháň, ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, vedoucí PS pro rozvoj matematické 

gramotnosti 

 

Program jednání: 

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu) 

2. Projednání a schválení aktualizovaného složení ŘV MAP a pracovních skupin MAP k 

20.6.2019 

3. Aktualizace Strategického rámce MAP 

4. Akční plán na rok 2019 

5. Dotazníkové šetření a tematické workshopy k potřebám škol - agregované výsledky 

pro region 

6. Různé  

 

V. Závrská všechny přítomné členy ŘV přivítala na dnešním jednání.  

Přítomno členů na jednání ŘV: 11 

 

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu) 

V. Závrská přečetla program dnešního jednání a dotázala se, zda má někdo ze členů ŘV MAP 

námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo nevystoupil. 

 

UŘVMAPII/10/2019 

a) ŘV MAP jmenoval zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou. 

b) ŘV MAP schválil ověřovatele zápisu Ivanu Kmentovou. 

c) ŘV MAP schvaluje program jednání v předneseném znění. 

(pro: 11, proti: 0; zdržel se: 0). 



 

 

 

2. Projednání a schválení aktualizovaného složení ŘV MAP a pracovních skupin MAP k 

20.6.2019 

V.Závrská uvedla, že od posledního jednání jsme obdrželi dvě nové nominace na členy ŘV 

MAP. Na základě návrhu předsedy ŘV MAP se bude hlasovat o přijetí těchto nových členů: 

1) Mgr. Ivan Straka - ředitel ZŠ Hranice, 1. máje - zástupce vedení škol 

2) Mgr. Ivo Lesák - zastupitel města Hranice - zástupce podnikatelského sektoru 

 

Poznámka: K přijetí nového člena je dle Statutu ŘV MAP zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů. 

 

UŘVMAPII/11/2019 

ŘV MAP přijímá nové členy a schvaluje aktualizované složení. 

(pro: 10, proti: 0; zdržel se: 1). 

 

Úkol pro AT MAP: 

Zpracovat aktualizovanou tabulku Složení ŘV MAP, vložit ji na webové stránky projektu do 

28.6.2019. Při aktualizaci tabulky dojde k úpravě příjmení a mailové adresy u K. Zámrské, 

která je nyní K. Šubová a mailová adresa je: subova@zsmspartutovice.cz. 

 

Přítomno členů na jednání ŘV: 13 

 

Dále V. Závrská uvedla, že od minulého jednání projevil Mgr. Roman Šejda (ZŠ a MŠ 

Struhlovsko) zájem o práci v PS pro rozvoj matematické gramotnosti. Zároveň by v této 

skupině plnil roli odborníka na ICT a jeho využití nejen ve výuce matematiky. 

Navrhované složení PS pro rozvoj MG: 

 



 

 

 

UŘVMAPII/12/2019 

ŘV MAP schvaluje aktualizované složen PS pro rozvoj MG k 20.6.2019. 

(pro: 13, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

Úkol pro AT MAP: 

Aktualizovat složení PS MAP na webových stránkách do 28.6.2019. 

 

3. Aktualizace Strategického rámce MAP 

V. Závrská uvedla, že na konci března byl školám v ORP Hranice zaslán mail s výzvou o 

aktualizaci tabulky investičních záměrů, jehož kopie byla součástí podkladových materiálů 

k dnešnímu jednání.  Následně jsme obdrželi žádost o zařazení investičních záměrů od pěti 

škol (ZŠ a MŠ Drahotuše, ZŠ a MŠ Partutovice, ZŠ a MŠ Potštát, ZŠ a MŠ Šromotovo a ZŠ a MŠ 

Všechovice). Všechny záměry byly projednány a schváleny zřizovateli těchto škol. Investiční 

záměry byly přidány do tabulky, která je přílohou SR MAP. Investiční záměry škol byly součástí 

podkladových materiálů, stejně tak změnový list a aktualizovaná verzi č. 4 Strategického rámce 

MAP pro Hranicko. 

Dnes jsme se zpožděním obdrželi také investiční záměr od ZŠ Hustopeče nad Bečvou, jedná 

se o projekt s názvem Modernizace učeben informatiky, polytechnického vzdělávání a 

jazykové laboratoře s odhadovaným rozpočtem 3,5 mil. Kč. 

Předseda ŘV navrhuje zařadit investiční záměr ZŠ Hustopeče n.B. do tabulky, která je 

přílohou SR MAP pro Hranicko, poté nechal o svém návrhu hlasovat. 

 

UŘVMAPII/12/2019 

ŘV MAS schvaluje zařazení  investičního záměru ZŠ Hustopeče n.B. do tabulky, která je 

přílohou SR MAP pro Hranicko. 

(pro: 13, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

UŘVMAPII/13/2019 

ŘV MAP schvaluje Strategický rámec MAP pro území SO ORP Hranice verze 4.0. 

(pro: 13, proti: 0; zdržel se: 0). 



 

 

       

Úkol pro AT MAP: 

Zveřejnit aktualizovanou verzi SR MAP na webových stránkách a odeslat ji na RSK k 

uveřejnění na uzemnidimenze.cz do 28.6.2019. 

 

4. Akční plán na rok 2019 

V uplynulých měsících pracovaly pracovní skupiny projektu na Akčním plánu pro rok 2019. 

Jeho navrhovaná verze byla součástí podkladových materiálů.  

Předseda ŘV navrhuje barevně odlišit aktivity, co již byly splněny, dále barevně odlišit ty 

aktivity, co probíhají – aktivity co nás čekají nechat neoznačené.  Z debaty taktéž vyplynulo, 

že je potřeba konkrétněji popsat jednotlivé aktivity.  

I. Lesákovi chybí v tabulce konkrétní a měřitelný cíl, co máme mít konkrétně v jednotlivých 

aktivitách hotovo a termín, do kdy to má být hotovo. H. Gaďurková uvedla, že cíl = indikátor, 

který je v tabulce uveden. Předseda ŘV tedy navrhuje konkrétnější popis výstupů indikátorů. 

Pro tvorbu AP 2020 předseda ŘV navrhuje zařadit sloupec odpovědnosti za daný indikátor a 

cíl formulovat srozumitelně veřejnosti a zřizovateli škol. 

      

UŘVMAPII/14/2019 

ŘV MAP schvaluje Akční plán na rok 2019 s doplněním barevného rozlišení aktivit, 

podrobnějšího popisu aktivit a konkrétního popisu výstupů indikátorů.  

(pro: 13, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

Úkol pro OT MAP: 

Úpravu AP 2019 provést do konce září 2019. Vypracovat návrh na AP 2020 do konce 

listopadu 2019. 

 

5. Dotazníkové šetření a tematické workshopy k potřebám škol - agregované výsledky 

pro region 

V. Závrská uvedla, že realizační tým MAP II. provedl dotazníkové šetření, jehož smyslem bylo 

zmapovat problémy a potřeby ve vzdělávání v regionu Hranicko. Vedle dotazníkového šetření 

byly uskutečněny také tematické workshopy, jejichž smyslem bylo zjistit, co školy v regionu 



 

 

potřebují z hlediska rozvoje v oblasti čtenářské, matematické gramotnosti, ale také v tématu 

rovných příležitostí anebo v otázkách rozvoje dalších nezbytných kompetencí. Výsledky 

dotazníkového šetření a tematických workshopů pro MŠ a ZŠ budou zpracovány jako 

agregovaný popis potřeb škol v oblastech: čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého 

žáka, matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj potenciálu každého 

žáka v jiných oblastech, další potřeby rozvoje škol. 

Základní výsledky šetření poté V. Závrská představila v prezentaci přímo na jednání ŘV. 

Jednání ŘV opustili I. Lesáka a K. Machyl. 

Přítomno členů Řídicího výboru: 11 

 

Předseda ŘV se dotázal, zda by nebylo vhodné výsledky z dotazníkového šetření rozčlenit 

např. dle velikosti škol, popřípadě rozklíčovat vesnické a městské školy a jejich potřeby aj. 

V. Závrská uvedla, že bude provedeno dílčí zpracování dat z dotazníkového šetření, kde 

budeme zohledňovat odpovědi škol podle jejich velikosti (velké a malé školy). 

 

Dále se předseda ŘV zajímal o to, zda došlo k posunu potřeb škol ve srovnání z daty získanými 

ještě před začátkem projektu (když je V. Bušina, F. Kopecký a H. Gaďurková získali od ředitelů 

škol) a nynějšími  výsledky z dotazníků. V Závrská shrnula základní výsledky, ze kterých je 

zřejmé, že některé potřeby v regionu se ukázaly jako významnější ve srovnání s předešlým 

šetřením. Výsledky je těžké srovnávat, protože byly kladeny jiné otázky. Podrobné porovnání 

bude zapracováno do Popisu potřeb škol v regionu. 

 

Dalším dotazem předsedy ŘV bylo, jak budou s výsledky šetření dále pracovat jednotlivé 

pracovní skupiny. v. Závrská uvedla, že závěry z dotazníkového šetření společně se závěry z 

tematických workshopů budou sloužit pro vytvoření Popisu potřeb škol (ve formě 

dokumentu). V. Závrská dále vysvětlila, že budou podkladem pro práci v jednotlivých 

pracovních skupinách, speciálně pak v pracovní skupině pro rovné příležitosti ve vzdělávání.  

Na základě tohoto šetření budou identifikovány problémy v nastavení vzdělávací soustavy a 

jednotlivých škol z hlediska rovnosti. Poté je třeba jednotlivé problémy podrobit další analýze 

a identifikovat příčiny těchto problémů. Je nutné provést zmapování stavu nastavení rovných 



 

 

příležitostí ve školách nacházejících se v území pro zpracování akčního plánu, spádových oblastí 

jednotlivých škol. Zmapování stavu provede pracovní skupina pro rovné příležitosti ve 

vzdělávání na základě výsledků dotazníkového šetření ze škol a popisů potřeb škol.  

Data tedy budou využita pro navrhování takových opatření, aby došlo ke zvyšování kvality 

vzdělávání právě v rámcovém tématu rovných příležitostí.  

 

UŘVMAPII/15/2019 

ŘV MAP bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření a tématických workshopů. Výsledky 

budou podrobněji zpracovány a popsány v dokumentu Popis potřeb škol. 

(pro: 11, proti: 0; zdržel se: 0). 

 

 

6. Různé  

H. Gaďurková uvedla, že dne 26. března 2019 byla podána 1. zpráva o realizaci (ZoR) projektu 

spolu se žádostí o platbu (ŽoP). ZoR byla 11. dubna schválena z obsahového hlediska, ŽoP byla 

7. května 2019 proplacena. 

 

Předseda ŘV uvedl, že před podáním žádosti o dotaci na projekt MAP II absolvovali V. Bušina, 

F. Kopecký a H. Gaďurková sérii výjezdů do škol v ORP Hranice, součástí schůzek ve školách 

byla přítomnost, jak ředitele školy, tak i zřizovatele školy, z těchto jednání byla vytvořena 

Souhrnná zpráva ze schůzek k MAP II, jejíž součástí byla identifikace potřeb škol. Souhrnná 

zpráva ze schůzek k MAP II byla podkladem pro jednání PS MAP II.  V. Závrská uvedla, že na 

základě „objíždění škol“ a identifikace jejich potřeb jsme ve spolupráci s PS zpracovali Žádost 

o dotaci na projekt MAP pro Hranicko II, a tudíž dané okruhy identifikovaných  potřeb škol 

jsou zde zpracované. 

 

Předseda ŘV proto navrhuje, aby byly rozpracovány závěry ze Souhrnné zprávy ze schůzek k 

MAP II s uvedením, jak jsou zapracovány do projektu MAP do  konce listopadu 2019. 

 

 

 



 

 

UŘVMAPII/16/2019 

ŘV MAP schvaluje rozpracování Souhrnné zprávy ze schůzek k MAP II s uvedením, jak se 

promítají jednotlivé body do projektu MAP, a to do konce listopadu 2019. 

(pro: 10, proti: 0; zdržel se: 1). 

 

Předseda ŘV uvedl, že na webových stránkách MAS Hranicko nenalezl zápis z jednání řídícího 

výboru MAP II z února tohoto roku. V. Závrská uvedla, že zápis je umístěn v textové části, ale 

že se  pracuje na nové verzi webových stránek a tudíž i na přehlednějším webu projektu MAP 

II. 

V současné době lze všechny podklady, dokumenty a zápisy z jednání nalézt zde: 

 

 

 

Další jednání ŘV bude naplánováno na přelom září a října 2019.  

 

V. Závrská všem poděkovala za účast na jednání a ukončila jej. 



 

 

 

 

Odkazy na dokumenty: 

Aktualizované složení ŘV MAP II k 20. 6 .2019 

Aktualizované složení PS MAP II k 20. 6. 2019 

Strategický rámec MAP pro území SO ORP Hranice verze 4.0 

Akční plán na rok 2019 bez úprav 

Souhrnná zpráva ze schůzek k MAP II 

 

 

 

Zapsala:  Žaneta Rosová 

 

Ověřila: Ivana Kmentová 

 

 

 

      ………………………………….. 

                                                                                                       Mgr. Vojtěch Bušina    

                                                                                                         Předseda ŘV MAP 

 

http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/dokumenty/1_Ridici%20vybor%20MAP%20II/4-Aktualizovane_slozeni_RV_MAP_k_20.6.2019.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/dokumenty/1_Ridici%20vybor%20MAP%20II/4-Aktualizovane_slozeni_RV_MAP_k_20.6.2019.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/dokumenty/1_Ridici%20vybor%20MAP%20II/4-Aktualizovane_slozeni_RV_MAP_k_20.6.2019.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/dokumenty/1_Ridici%20vybor%20MAP%20II/4-Aktualizovane_slozeni_PS_MAP_II_k_20.6.2019.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/dokumenty/1_Ridici%20vybor%20MAP%20II/4-Aktualizovane_slozeni_PS_MAP_II_k_20.6.2019.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/dokumenty/1_Ridici%20vybor%20MAP%20II/2.%20jednani%2020.%206.%202019/Strategicky_ramec_MAP_pro_Hranicko_verze_4.0.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/dokumenty/1_Ridici%20vybor%20MAP%20II/2.%20jednani%2020.%206.%202019/Akcni%20plan_2019_bez_uprav.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/dokumenty/1_Ridici%20vybor%20MAP%20II/2.%20jednani%2020.%206.%202019/Akcni%20plan_2019_bez_uprav.pdf
http://regionhranicko.cz/dokumenty/map/dokumenty/1_Ridici%20vybor%20MAP%20II/Souhrnna_zprava_ze_schuzek_k_MAP_II.pdf

