Zápis z jednání Řídícího Výboru MAP
10. září 2020, 14:00 hod., sídlo kanceláře MAS Hranicko z. s.
Přítomni za Řídící výbor (ŘV):
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
Dagmar Sobotková, konzultant MAP II, NPI ČR
Mgr. Hana Gaďurková, RT MAP, MAS Hranicko
Mgr. Vojtěch Bušina, Vedoucí odboru školství města Hranice
Mgr. Marie Kaňovská, CPR Jitřenka
JUDr. Ladislav Lesák, starosta obce Býškovice
Mgr. Jaroslav Bečák, ZŠ a MŠ Hustopeče (úplná ZŠ)
Mgr. Zuzana Vanysacker, konzultantka inkluzivního vzdělávání OSZ
Milena Nedělková, rodič – plná moc Bc. Martina Polláková
Mgr. Alexandra Kacerlová, ZŠ a MŠ Ústí – plná moc Mgr. Dagmar Pospíšilová
Mgr. Karel Machyl, člen Rady města Hranice, ředitel ZŠ a MŠ Potštát – plná moc Mgr.
Radomír Macháň, ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko
Přítomno členů Řídícího výboru: 14 z celkového počtu 20
Omluveni:
Ing. Lenka Poláchová, projektová manažerka KAP
Mgr. Kateřina Šubová, ZŠ a MŠ Partutovice (malotřídní ZŠ + MŠ)
Jana Kozubíková, MBA, ZUŠ Potštát
Mgr. Petr Kladivo, Ph.D., tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Mgr. Filip Prášek, učitel SŠ
Ivana Kmentová, MŠ Pramínek Teplice (vesnická MŠ)
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
Mgr. Radomír Macháň, ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, vedoucí PS pro rozvoj MG
Bc. Martina Polláková, MŠ Šromotova pastelka, vedoucí PS Předškolní vzdělávání a péče
Mgr. Miroslav Wildner, vedoucí PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání a
kariérové poradenství

Hosté:
Skácel Vojtěch, Předseda Výboru MAS Hranicko
Mgr. Dušan Vitoul, vedoucí Centra podpory v projektu SRP, vedoucí krajského pracoviště NPI
ČR Olomouc
Program jednání:
1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení a úkolů
3. Aktualizace složení ŘV MAP
4. Aktualizace složení PS MAP
5. Aktualizace vize
6. Aktualizace tabulky investičních priorit
7. Aktualizace dokumentace MAP II
8. Různé
V. Závrská všechny přítomné členy ŘV MAP přivítala na jednání a uvedla, že ji předseda ŘV
MAP pověřil vedením dnešního jednání ŘV MAP.
1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
Má někdo ze členů ŘV MAP námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo
nevystoupil.
UŘVMAPII/12/2020
a) ŘV MAP jmenoval zapisovatelku dnešního jednání Žanetu Rosovou.
b) ŘV MAP schválil ověřovatele zápisu Zuzanu Vanysacker.
c) ŘV MAP schvaluje program jednání v předneseném znění.
(pro: 14; proti: 0; zdržel se: 0)
2. Kontrola plnění usnesení a úkolů
Důvodová zpráva: jedná se o plnění usnesení a úkolů z jednání ŘV MAP II 4.2.2020 a jednání
per rollam z 3. července 2020
UŘVMAPII/3/2020
ŘV MAP bere na vědomí aktuální informace z realizace projektu MAP II.
UŘVMAPII/4/2020
ŘV MAP SWOT analýzy z PS.
SWOT analýzy jsou součástí aktualizované dokumentace MAP II.
UŘVMAPII/5/2020
ŘV MAP schvaluje Průběžnou sebehodnotící zprávu.
Průběžná sebehodnotící zpráva byla odevzdána ve 3. zprávě o realizaci, která byla schválena
13. 5. 2020.
UŘVMAPII/6/2020

ŘV MAP schvaluje návrh Akčního plánu 2020.
Návrh Akčního plánu 2020 byl odevzdán ve 3. zprávě o realizaci, která byla schválena 13. 5.
2020. Probíhá průběžné vyhodnocování.
UŘVMAPII/7/2020
ŘV MAP bere na vědomí informace o podpoře znalostních kapacit ŘV MAP.
UŘVMAPII/8/2020
ŘV MAP schvaluje Strategický rámec MAP verze 5.0.
Aktualizovaná verze 5.0 Strategického rámce byla odevzdána ve 3. zprávě o realizaci, odeslána
mailem na Regionální stálou konference, která jej vyvěsila na uzemnidimenze.cz.
UŘVMAPII/9/2020
Členové ŘV MAP schvalují aktualizaci hlavních problémů k řešení do roku 2023. Zároveň
během letních prázdnin proběhne konzultační proces k vybraným bodům (např. téma posílení
administrativních pozic, zřízení jeslí na Hranicku apod.) s vedoucími pracovních skupin, na
který budou pozváni členové ŘV MAP s možností vzájemně si vysvětlit některá stanoviska a
zapracovat poznámky členů ŘV MAP.
Schválená verze byla využita při aktualizaci dokumentace MAP. 20. 8. 2020 proběhl konzultační
proces s vedoucími PS, v rámci kterého proběhlo zapracování připomínek členů ŘV MAP.
UŘVMAPII/10/2020
Členové ŘV MAP berou na vědomí, že došlo k návrhu aktualizace vize do roku 2023. Tento
návrh bude dále konzultován se členy VPS a členy ŘV MAP tak, aby během července a srpna
2020 byly zapracovány připomínky členů ŘV MAP, a následně došlo ke schválení dokumentu
jako aktualizované vize do roku 2023 strategického rámce MAP.
V průběhu července a srpna došlo ke konzultaci návrhu vize a k zapracování připomínek členů
ŘV MAP, konečná verze vize je zaslána v podkladech.
UŘVMAPII/11/2020
Členové ŘV MAP schvalují návrh aktualizace priorit a cílů rozvoje vzdělávání a schvalují ho.
Zároveň vedoucím PS a také členům ukládají, aby zapracovali do finálního návrhu aktualizace
dokumentace MAP všechny výše zmíněné připomínky.
Schválená verze Dohody o prioritách byla využita při aktualizaci dokumentace MAP. 20. 8. 2020
proběhl konzultační proces s vedoucími PS, v rámci kterého proběhlo zapracování připomínek
členů ŘV MAP.
UŘVMAPII/13/2020
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 předcházejících jednání ŘV MAP
v předneseném znění
(pro: 13; proti: 0; zdržel se: 1)
3. Aktualizace složení ŘV MAP
Podklad: 3-aktualizovane_slozeni_RV_MAP_k_10.9.2020

Důvodová zpráva:
V aktualizaci složení ŘV MAP dochází k drobným úpravám. V květnu odešel Mgr. Jan Pospíšil
do důchodu a na jeho místo nastoupila paní Dagmar Sobotková, která jej nahradí i v ŘV MAP.
Zároveň Dušan Vitoul upozornil na změnu názvu NIDV (Národní institut pro další vzdělávání),
který byl sloučen s NÚV (Národní ústav vzdělávání) na NPI ČR (Národní pedagogický institut
ČR), v tabulce bude upraveno.
Navíc proběhne změna také na pozici zástupce původně Agentury pro sociální začleňování,
která změnila název na Odbor pro sociální začleňování MMR (Agentura), kde Hanu
Nohavicovou vystřídá Zuzana Vanysacker. Dojde automaticky také k úpravám kontaktních
údajů.

UŘVMAPII/14/2020
Členové ŘV MAP schvalují aktualizaci složení ŘV MAP viz Příloha č. 1 Organizační struktury
MAP pro Hranicko Aktualizované složení ŘV MAP ke dni 10. 9. 2020.
(pro: 14; proti: 0; zdržel se: 0)
4. Aktualizace složení pracovních skupin MAP
V Závrská uvedla, že změny proběhnou u PS pro rovné příležitosti a u PS Informatika a robotika.
V červnu jsme obdrželi od Mgr. Anny Šustrové žádost o ukončení zapojení do PS pro rovné
příležitosti z důvodu ukončení pracovního poměru v Hranicích. Opraven bude také název
organizace a kontaktní mail u členky PS Z. Vanysacker – Agentura pro sociální začleňování
změnila název na Odbor pro sociální začleňování (OSZ).
Mgr. Lucie Mynářová převzala místo v PS Informatika a robotika za Mgr. Alexandru
Kacerlovou.

Aktuální složení pracovní skupiny pro rovné příležitosti:

Aktuální složení pracovní skupiny Informatika a robotika:

Změny budou promítnuty do Přílohy č. 2 Organizační struktury MAP pro Hranicko ke dni 10. 9.
2020.
UŘVMAPII/15/2020
Členové ŘV MAP schvalují aktualizaci složení pracovních skupin MAP viz Příloha č. 2
Organizační struktury MAP pro Hranicko ke dni 10. 9. 2020.
(pro: 14; proti: 0; zdržel se: 0)
5. Aktualizace vize
V. Závrská uvedla, že na základě podnětů členů ŘV MAP byl návrh vize znovu diskutován v
rámci konzultačního dne 20.8.2020 (s vedoucími pracovních skupin, kam byli pozvání také
členové ŘV MAP) a přepracován tak, aby byly zohledněny připomínky. Výsledkem je stávající
podoba vize, která je členům ŘV MAP předkládána ke schválení v této podobě:
“Společnou vizí pro rozvoj vzdělávání v ORP Hranice jsou kvalitní spolupracující školy a školská
zařízení uplatňující strategické řízení a plánování. Učí v souvislostech, rozvíjejí jednotlivé
gramotnosti a poskytují společné vzdělávání se sníženým počtem dětí a žáků ve třídách.
Rozvíjejí potenciál dítěte, podporují talent a vzdělávají tak, aby všechny děti zažívaly pocit
úspěchu a byly připraveny pro život. K dosažení této vize je nezbytný kvalifikovaný personál,
který volí nejrůznější metody a formy výuky, využívá moderní a odborné pomůcky, sdílí své
zkušenosti a úzce spolupracuje s rodinou. Není zatížen nadměrnou administrativou,
společenská prestiž pedagogické profese je posílena a adekvátně ohodnocena.”

I. Lesák uvedl, že on připomínku měl, která byla zapracována. Jeho cílem bylo, aby byla vize
srozumitelná, s jasně definovanými úkoly, které budou měřitelné. Stále má ještě jinou svoji
představu, ale respektuje tento finální návrh vize.
UŘVMAPII/16/2020
Členové ŘV MAP schvalují aktualizaci vize do roku 2023.
(pro: 13; proti: 0; zdržel se: 1)
6. Aktualizace tabulky investičních priorit
V. Závrská uvedla, že v průběhu července byl školám v ORP Hranice zaslán mail s výzvou o
aktualizaci tabulky investičních záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP (Integrovaný
regionální operační program) a také pro PRV (Program rozvoje venkova). Následně jsme
obdrželi žádost o zařazení investičních záměrů od šesti škol (5 záměrů od ZŠ a MŠ Střítež nad
Ludinou, 2 záměry od ZŠ a MŠ Bělotín, 1 záměr od ZŠ a MŠ Hustopeče nad Bečvou, 1 záměr od
ZŠ a MŠ Potštát, 2 záměry od ZŠ a MŠ Jindřichov a záměr od MŠ Špičky). 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 Přílohu č. 6
Investiční priority, do které byly záměry přidány (v tabulkách jsou odlišeny červeně).
V. Bušina uvedl, že by chtěl, aby se v tabulce investičních záměrů pro investiční intervence v
SC 2.4 IROP barevně odlišily ty záměry, které jsou již zrealizované či se realizují.
UŘVMAPII/17/2020
a) ŘV MAP projednal zprávu o aktualizaci Přílohy č. 6 INVESTIČNÍ PRIORITY ke dni 10. 9. 2020
b) ŘV MAP schválil aktualizaci Přílohy č. 6 INVESTIČNÍ PRIORITY ke dni 10. 9. 2020 po doplnění
uvedeném v zápisu
(pro: 14; proti: 0; zdržel se: 0)
7. Aktualizace dokumentace MAP II
Aktualizace dokumentace MAP je součástí procesu místního akčního plánování (dle
podaktivity 2.8), která je realizována po celou dobu projektu. V průběhu tohoto procesu
dochází k plánování ve smyslu aktualizace analytické části, aktualizace strategické části a
aktualizace implementační části dokumentace MAP. Na všech těchto činnostech se podílí RT
MAP, ŘV MAP a jednotlivé PS. Povinně jsme se v procesu plánování zabývali následujícími
třemi tématy, která navazují na povinná opatření v předchozím projektu MAP:
➢ téma podpory čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
➢ téma podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
➢ téma podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání (dostupnost, inkluze a
kvalita předškolního vzdělávání; inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem).

Předložená aktualizace dokumentace MAP je strukturována do těchto částí: analytická část,
strategická část a implementační část. Analytická část obsahuje základní informace o území
SO ORP Hranice, přehled stávajících strategických dokumentů, analýzu stavu a potřeb aktérů
ve vzdělávání v územích a aktualizované SWOT-3 analýzy rozvoje vzdělávání v regionu a
identifikaci hlavních problémů k řešení a analytický popis jejich příčin za každou pracovní
skupinu. Strategickou část dokumentace otevírá aktualizovaná vize MAP do roku 2023. Ve vizi
je obecně uvedeno, jakého stavu v budoucnu chceme dosáhnout a je sdílenou představou
aktérů o rozvoji v územích. Na vizi pak plynule navazuje aktualizovaný Strategický rámec MAP
do roku 2023. Ten obsahuje aktualizované priority a cíle vzdělávání. Součástí strategického
rámce je seznam investičních priorit v oblasti vzdělávání. Součástí jsou také navržené
neinvestiční aktivity – aktivity škol, aktivity spolupráce, které budou následně rozpracovány
do jednotlivých akčních plánů. Strategický rámec je východiskem pro akční plán pro území SO
ORP Hranice (pokrývající 12 měsíců, akční plán pro období roku 2021), který tvoří
implementační část aktualizované dokumentace MAP a je také přílohou aktualizované
dokumentace MAP.
V podkladech byl zaslán aktualizovaný dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
Hranicko II včetně příloh.
V. Bušina uvedl, že v analytické části jsou údaje ke kapacitě, které ale nejsou objektivní.
Členové ŘV MAP se dohodli, že tato část bude vymazána a při příští aktualizaci bude nahrazena
relevantními údaji.
Dále se V. Bušina dotázal, jak bylo myšleno v části dokumentace Aktualizace hlavních
problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení u PS Předškolní vzdělávání a péče u
problému “vysoký počet dětí ve třídách MŠ” v návrhu řešení “PHmax pro předškolní vzdělávání
nestačí”. Vysvětlení se ujala vedoucí PS M. Polláková. Po objasnění bylo dohodnuto, že návrh
řešení bude v dokumentaci přeformulován na “změna PHmax, který je nastaven na počet dětí
24”.
I. Lesák opustil jednání.
Přítomno členů Řídícího výboru: 13 z celkového počtu 20
UŘVMAPII/18/2020
Členové ŘV MAP schvalují aktualizaci dokumentace MAP II.
(pro: 13; proti: 0; zdržel se: 0)

8. Různé
● V bodu různé vystoupil host D. Vitoul s tématem distančního vzdělávání a digitálního
vzdělávání. H. Gaďurková uvedla, že na toto téma se připravuje setkání ředitelů, na

které jsou pozváni zástupci projektu SYPO, tato témata se v našem MAPu probírají v
rámci nepovinné PS Informatika a robotika.
● V. Bušina uvedl, že by rád probral s PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické
vzdělávání, kariérové poradenství téma podpory řemesel.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřila: Zuzana Vanysacker

