Zápis z jednání Řídícího Výboru MAP
4. února 2020, 14:00 hod., sídlo kanceláře MAS Hranicko z. s.
Přítomni za Řídicí výbor (ŘV):
Ing. Lenka Poláchová, projektová manažerka KAP
Mgr. Kateřina Šubová (Zámrská), ZŠ a MŠ Partutovice (malotřídní ZŠ + MŠ)
Ing. Marcela Tomášová, Mikroregion Hranicko
Mgr. Ivo Lesák - zastupitel města Hranice - zástupce podnikatelského sektoru
Mgr. Tomáš Navrátil, ZŠ a MŠ Bělotín (úplná ZŠ + MŠ)
Mgr. Ivan Straka, ředitel ZŠ Hranice, 1. máje - zástupce vedení škol – PM Radomír Macháň
Ivana Kmentová, MŠ Pramínek Teplice (vesnická MŠ)
Ing. Pospíšil Jan, konzultant MAP II, NIDV
Milena Nedělková, rodič
Hana Gaďurková (MAS Hranicko)
Mgr. Vojtěch Bušina, Vedoucí odboru školství města Hranice
Mgr. Karel Machyl, člen Rady města Hranice, ředitel ZŠ a MŠ Potštát
Mgr. Marie Kaňovská, CPR Jitřenka
JUDr. Ladislav Lesák, starosta obce Býškovice
Přítomno členů Řídicího výboru: 14 z celkového počtu 20

Nepřítomni:
Mgr. Filip Prášek, učitel SŠ
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

Přítomni za Realizační tým (RT):
Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D. (MAS Hranicko)

Rosová Žaneta, Dis. (MAS Hranicko)
Mgr. Jarmila Theimerová, ZŠ a MŠ Hranice, Studentská, vedoucí PS pro rovné příležitosti
Mgr. Dagmar Pospíšilová, ZŠ a MŠ Hranice IV-Drahotuše, vedoucí PS pro rozvoj ČG

Hosté:
Skácel Vojtěch, Předseda Výboru MAS Hranicko

Program jednání:
1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení a úkolů
3. Aktuální informace z realizace projektu MAP II
4. SWOT analýzy rozvoje vzdělávání z PS
5. Průběžná sebehodnotící zpráva
6. Akční plán na rok 2020

7. Podpora znalostních kapacit ŘV MAP
8. Aktualizace SR MAP
9. Různé (spolupráce s PPUČ)

V. Závrská všechny přítomné členy ŘV přivítala na jednání a uvedla, že ji předseda ŘV pověřil
vedením dnešního jednání ŘV.
Přítomno členů na jednání ŘV: 14

1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
V. Závrská představila program dnešního jednání a zeptala se, zda má někdo ze členů ŘV MAP
námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu?
Nikdo nevystoupil.

UŘVMAPII/1/2020
a) ŘV MAP jmenoval zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
b) ŘV MAP schválil ověřovatele zápisu I. Lesáka.
c) ŘV MAP schvaluje program jednání v předneseném znění.

2. Kontrola plnění usnesení a úkolů
V.Závrská uvedla, že se jedná o plnění usnesení a úkolů z jednání ŘV MAP II 22.10.2019
● UŘVMAPII/20/2019
ŘV MAP projednal a schvaluje aktualizované složení ŘV MAP k 22. 10. 2019
● UŘVMAPII/21/2019
ŘV MAP projednal a schvaluje aktualizovaný Jednací řád ŘV MAP k 22. 10. 2019.
Aktualizované dokumenty byly zveřejněny na webových stránkách projektu a budou doloženy
v nejbližší ZoR.
● UŘVMAPII/22/2019
ŘV MAP bere na vědomí informace o zapracování výstupů z jednání s řediteli, zřizovateli
a členy PS MAP II do projektové žádosti.
● UŘVMAPII/23/2019
ŘV MAP bere na vědomí aktuální informace z realizace projektu MAP II.
● UŘVMAPII/24/2019
ŘV MAP bere na vědomí informace o podpoře znalostních kapacit ŘV MAP.
● UŘVMAPII/25/2019
ŘV MAP bere na vědomí průběžné vyhodnocení Akčního plánu 2019.
● UŘVMAPII/26/2019
ŘV MAP bere na vědomí aktuální informace z Popisu potřeb škol.

UŘVMAPII/2/2020
a) ŘV MAP projednal zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů z předcházejícího jednání ŘV
MAP
b) ŘV MAP schválil zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů z předcházejícího jednání ŘV
MAP v předneseném znění
(pro: 14, proti: 0; zdržel se: 0).

3. Aktuální informace z realizace projektu MAP II
a) Dne 11.11.2019 nám byla proplacena žádost o platbu (ŽoP) č. 3 ve výši 1.606.287,-Kč.
Zpráva o realizaci (ZoR) č. 2 za období 1.3.2019 - 31.8.2019 byla podána 25. 9. 2019 a

schválena z hlediska obsahové kvality byla 29. 10. 2019. Termín podání další ZoR za
období 1.9.2019 - 29.2.2020 je 27. 3. 2020.

b) Akce proběhlé od minulého jednání ŘV MAP:
23.10.2019
23.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
31.10.2019
5.11.2019
5.11.2019
5.11.2019
6.11.2019
7.11.2019
12.11.2019
14.11.2019
21.11.2019
26.11.2019
29.11.2019
10.12.2019
19.12.2019
9.1.2020
28.1.2020

Logické hry (inspirace pro učitele - matematická gramotnost)
PS pro rozvoj MG
Čtenářské kontinuum
PS Informatika a robotika
PS pro rovné příležitosti
PS pro rozvoj ČG
PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství
PS Předškolní vzdělávání a péče
Matematické kontinuum
Setkání vedoucích pracovních skupin
Setkání vedoucích pracovních skupin
PS Předškolní vzdělávání a péče
2. Setkání lídrů
PS pro financování
Setkání vedoucích pracovních skupin
Otevřená hodina: Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga
Setkání vedoucích pracovních skupin
Setkání vedoucích pracovních skupin
Setkání vedoucích pracovních skupin

c) akce plánované v dalším období:
29.1.2020
6.2.2020
6.2.2020
17.2.2020
únor - červen

Digitální gramotnost v praxi MŠ a ZŠ
Školní připravenost (seminář pro pedagogy s L. Bínovou)
I naše děti potřebují hranice (beseda pro veřejnost s L. Bínovou)
Hejného matematika (beseda pro veřejnost s T. Blumensteinem)
Dřevařské dílny pro MŠ v SPŠ

UŘVMAPII/3/2020
ŘV MAP bere na vědomí aktuální informace z realizace projektu MAP II.
(pro: 14, proti: 0; zdržel se: 0).

4. SWOT analýzy rozvoje vzdělávání z PS
V. Závrská uvedla, že v podkladech byly poslány SWOT analýzy, která vypracovaly jednotlivé
pracovní skupiny a jejichž výstup představili vedoucí pracovních skupin na společném setkání

7.11.2019. Tyto SWOT analýzy byly dále představeny na setkání ředitelů 11.12.2019. Ředitelé
měli možnost SWOT analýzy doplnit v rámci jednotlivých tematických skupin, které vznikly
přímo na setkání. Připomínky byly do SWOT analýz zapracovány a v podkladech byla ŘV
zaslána už finální část.

UŘVMAPII/4/2020
ŘV MAP schvaluje SWOT analýzy z PS.
(pro: 14, proti: 0; zdržel se: 0).

5. Průběžná sebehodnotící zpráva
Podklad: 5-Prubezna_sebehodnotici_zprava_navrh
V. Závrská uvedla, že průběžná sebehodnotící zpráva byla vytvořena podle Metodiky pro
vnitřní evaluaci pro prvních 12 měsíců projektu. Zvolená metoda vnitřní evaluace propojuje
informace o řízení projektu, informace o realizaci aktivit v projektu a informace o zhodnocení
výstupů a výsledků z perspektivy zástupců projektového týmů, a to včetně navržení
případných opatření ke zlepšení realizace projektu. Členové ŘV obdrželi Průběžnou
sebehodnotící zprávu v podkladových materiálech a v případě potřeby k ní měli zaslat
připomínky. Administrativní tým projektu MAPII neobdržel žádnou připomínku či doplnění.
I. Lesák přímo na jednání uvedl, že má několik dotazů a podnětů k tomuto dokumentu.
Vzhledem k tomu, že v dokumentu bylo několik kritických poznámek k tématu aktivity ŘV (na
kolik by měl být ŘV aktivní a méně formální, jaká je jeho přesná role v konkrétních krocích), I.
Lesák by uvítal připomenout si, jaká má být role ŘV. Navrhuje připomenout si znovu
organizační strukturu MAP II se zaměřením na role a odpovědnosti, také v návaznosti na hlavní
cíle MAP. I. Lesák navrhl provést aktualizaci a revizi cílů MAP II. RT MAP upřesnil, že aktualizace
je povinná a vyplývá z Postupů MAP II. Bylo dohodnuto, že bude provedena do: 15. 9. 2020.
Mimo ujasnění si role ŘV také navrhuje, abychom společně probrali, jakou chceme vůči
veřejnosti PR. K tomuto tématu se připojil také předseda ŘV, V. Bušina. Navrhuje zacílení na
rodiče. Pokud se týká PR, navrhl také, že by bylo zajímavé připravit tiskovou zprávu ke
zhodnocení práce na projektu, která by mohla vycházet z Průběžné sebehodnotící zprávy. Dále
se také informoval na hodnocení proběhlých vzdělávacích akcí v projektu ze strany jejich
účastníků. RT upřesnil, že z akcí jsou sbírány zpětné vazby a vypracovávány hodnoticí zprávy.

UŘVMAPII/5/2020
ŘV MAP schvaluje Průběžnou sebehodnotící zprávu. Pro vnitřní potřeby projektového týmu
budou doplněny ještě další konkrétní návrhy řešení, nikoli ale jako součást Průběžné
sebehodnotící zprávy.
(pro: 13, proti: 0; zdržel se: 1).

6. Akční plán na rok 2020
Podklad: 6-Akcni_plan_2020_navrh
V. Závrská uvedla, že na posledním jednání ŘV 22.10. 2019 informovala, že členové odborného
týmu MAP spolu s PS připravují návrh akčního plánu pro rok 2020. Pro členy PS, management
MAS a členy ŘV byl stanoven na jednání 22.10.2019 tento úkol:
Úkol pro PS, management MAS, členy ŘV:
Jednotlivé PS připraví Akční plán na rok 2020 a to do 30.11.2019, v prosinci management MAS
zašle AP na rok 2020 členům ŘV k připomínkování, v lednu 2020 bude upravený AP na rok 2020
projednán na ŘV MAP.
Úkol byl splněn, návrh akčního plánu byl zaslán v prosinci členům ŘV MAP k připomínkování,
žádné připomínky jsme neobdrželi.
V rámci diskuse nad návrhem akčního plánu bylo řešeno, zda aktivit v AP není příliš mnoho.
Přítomní vedoucí pracovních skupin uvedli, že návrh aktivit připravili tak, že je reálný. Proběhla
také debata o cílech a indikátorech - zda by indikátory nebylo možné stanovit kvalitativně. Po
debatě s vedoucími pracovních skupin se toto téma uzavřelo s tím, že se indikátory ponechají
jako kvantitativní ukazatele.

UŘVMAPII/6/2020
ŘV MAP schvaluje Akční plán na rok 2020.
(pro: 14, proti: 0; zdržel se: 0).

7. Podpora znalostních kapacit ŘV MAP
V. Závrská uvedla, že dle projektové žádosti a Postupů MAP II, musí v rámci projektu
proběhnout 2 vzdělávací

akce pro členy ŘV MAP. Aktivita 2.12 - Podpora znalostních kapacit ŘV MAP je povinná.
Záměrem aktivity je minimálně 2x za dobu realizace projektu uskutečnit na podporu
znalostních kapacit ŘV MAP vzdělávací akci o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a
jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení. Na akci bude zajištěno
vystoupení odborníka a jeho účast při následné diskusi, a bude zajištěna přítomnost
facilitátora/mediátora. Realizace této aktivity bude provázána s činností PS pro rovné
příležitosti a PS pro financování, a to účastí zástupců z těchto pracovních skupin na vzdělávací
akci. Členové ŘV MAP mohli navrhnout obsah vzdělávání nebo vhodného lektora!
Po minulém jednání jsme obdržely dva návrhy:
1) Tip na školitele, který řeší mimo jiné např. téma vyhoření:
https://psychologkromeriz.webnode.cz/tipy-na-vylet/

2) Setkání k posílení vzájemné spolupráce mezi členy týmu a upevnění společných hodnot
a cílů v rámci projektu MAP II – členové ŘV a vedoucí PS
3) Langer z ÚP Olomouc – rovné příležitosti
4) Postavení rodičů ve vzdělávání, kde je role zřizovatele ve vzdělávání

Z jednání odešla paní K. Šubová
Přítomno členů Řídicího výboru: 13 z celkového počtu 20

UŘVMAPII/7/2020
ŘV MAP bere na vědomí informace o podpoře znalostních kapacit ŘV MAP.

8. Aktualizace Strategického rámce MAP
V. Závrská uvedla, že v průběhu ledna byl školám v ORP Hranice zaslán mail s výzvou o
aktualizaci tabulky investičních záměrů. Následně jsme obdrželi žádost o zařazení investičních
záměrů od dvou škol (1 záměr od ZŠ a MŠ Ústí a 2 záměry od ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko).
Všechny záměry jsou projednány a schváleny zřizovateli těchto škol. Investiční záměry byly
přidány do tabulky, která je přílohou SR MAP. Investiční záměry škol jste obdrželi v
podkladech, stejně tak změnový list a aktualizovanou verzi č. 5 Strategického rámce MAP pro
Hranicko.
Dodatečně byla ještě na žádost zřizovatele změněn očekávaný termín realizace u projektu ZŠ
a MŠ Šromotovo, Robotická laboratoř o jeden rok na 1.7.2021 - 31. 8. 2021 .

UŘVMAPII/8/2020
ŘV MAP schvaluje Strategický rámec MAP verze 5.0.
(pro: 13, proti: 0; zdržel se: 0).

9. Různé
○ spolupráce s PPUČ – představení spolupráce přiblížil R. Macháň
○ Regionální centrum gramotností: 29.1.2020 proběhlo jednání s místostarostou
V. Juračkou, V. Bušinou a zástupci z NPI ČR (P. Naske) o možnosti zřízení
Regionálního centra rozvoje gramotností. Naske navrhl, že by tento koncept
rád představil členům ŘV, kteří by dále mohli rozhodnout o tom, zda by toto
centrum mohlo být součástí projektu MAP II. Po společné debatě se členy ŘV a
vedoucích pracovních skupin se členové ŘV dohodli, že se tímto tématem dále
nebudeme zabývat (v regionu o tuto možnost není zájem).

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Ivo Lesák

…………………………………..
Mgr. Vojtěch Bušina
Předseda ŘV MAP

