
 

 

 

Zápis z jednání Řídícího Výboru MAP II 

9. února 2021, 14:00 hod, online Google meet 

 

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

Mgr. Ivan Straka, ředitel ZŠ Hranice, 1. máje  

Mgr. Filip Prášek, učitel SŠ 

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

Dagmar Sobotková, konzultant MAP II, NIDV 

Hana Gaďurková (MAS Hranicko) 

Mgr. Vojtěch Bušina, Vedoucí odboru školství města Hranice 

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

Přítomno členů Řídicího výboru: 11 z celkového počtu 20 

 

Nepřítomni: 

Ivana Kmentová, MŠ Pramínek Teplice (vesnická MŠ) 

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

Milena Nedělková, rodič 

Mgr. Marie Kaňovská, CPR Jitřenka 

JUDr. Ladislav Lesák, starosta obce Býškovice 

Mgr. Alexandra Kacerlová, ZŠ a MŠ Majetín 

Jana Kozubíková, MBA, ZUŠ Potštát 

Mgr. Zuzana Vanysacker, konzultantka inkluzivního vzdělávání, odbor pro sociální 

začleňování MMR (Agentura) 

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

 

Přítomni za Realizační tým (RT): 

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



 

 

Mgr. Jarmila Theimerová, ZŠ a MŠ Hranice, Studentská, vedoucí PS pro rovné příležitosti 

Bc. Martina Polláková, zástupce ředitele pro MŠ Šromotova pastelka, vedoucí PS předškolní 

vzdělávání a péče 

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ZŠ a MŠ Hranice IV-Drahotuše, vedoucí PS pro rozvoj ČG 

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

Petr Pajdla, vedoucí PS pro financování 

 

Program jednání: 

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

2. Kontrola plnění usnesení a úkolů 

3. Akční plán na rok 2021 

4. MAP III 

5. Podpora znalostních kapacit ŘV MAP 

6. Různé 

 

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

V. Závrská přivítala přítomné, uvedla, jakým způsobem se bude hlasovat (v chatu, sčítáním 

hlasů byla pověřena M. Polláková) a zeptala se, zda má někdo ze členů ŘV MAP námitky proti 

programu nebo návrhy na jeho změnu. Nikdo nevystoupil. 

 

UŘVMAPII/1/2021 

a) ŘV MAP jmenoval zapisovatelku dnešního jednání Hanu Gaďurkovou. 

b) ŘV MAP schválil ověřovatele zápisu Mgr. Vojtěcha Bušinu. 

c) ŘV MAP schvaluje program jednání v předneseném/upraveném znění. 

(pro: 11, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

2. Kontrola plnění usnesení a úkolů 

Členové ŘV MAP prošli ve spolupráci se členy RT MAP informace o plnění usnesení a úkolů 

z předchozího jednání ŘV MAP II ze dne 10.9.2020 

● UŘVMAPII/14/2020 

Členové ŘV MAP schvalují aktualizaci složení ŘV MAP k 10.9.2020. 



 

 

Usnesení splněno. Vložena aktualizovaná tabulka na webové stránky projektu: 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-

map-ii 

● UŘVMAPII/15/2020 

Členové ŘV MAP schvalují aktualizaci složení pracovních skupin MAP k 10.9.2020. 

Usnesení splněno. Aktualizováno na webových stránkách projektu: 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-

map-ii 

● UŘVMAPII/16/2020 

Členové ŘV MAP schvalují aktualizaci vize do roku 2023 k 10.9.2020. 

Usnesení splněno.  

● UŘVMAPII/17/2020 

ŘV MAP projednal zprávu o aktualizaci tabulky investičních priorit a schválil aktualizaci 

tabulky investičních priorit po doplnění uvedeném v zápisu k 10.9.2020. 

Usnesení zatím nesplněno. Úkol odlišit, které projekty jsou již zrealizovány zatím nebyl 

splněn, nemáme podklady od všech škol.  

● UŘVMAPII/18/2020 

Členové ŘV MAP schvalují aktualizaci dokumentace MAP II. 

Usnesení splněno. Aktualizovaná dokumentace MAP II byla zveřejněna na webových 

stránkách projektu a doložena ve Zprávě o realizaci na MŠMT (29.9.2020). 

 

UŘVMAPII/2/2021 

 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: 11, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

3. Akční plán na rok 2021 

Členové ŘV MAP obdrželi v podkladech revidovaný návrh akčního plánu pro období roku 2021, 

který upravili vedoucí PS ve spolupráci s členy svých pracovních skupin hlavně s ohledem na 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-map-ii
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-map-ii
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-map-ii
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-map-ii


 

 

stávající situaci kolem covid-19. Na doporučení PS pro financování byly upřesněny finanční 

náklady na jednotlivé aktivity a vysvětlena struktura jednotlivých nákladů. K zaslanému 

podkladu neobdrželi členové RT MAP žádné připomínky. 

 

UŘVMAPII/3/2021 

ŘV MAP schvaluje akční plán pro rok 2021. 

(pro: 11, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

4. MAP III 

Členové ŘV MAP obdrželi v podkladech základní informace o Výzvě č. 02_20_082 Akční 

plánování v území = MAP III. Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v 

území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce 

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v 

místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit 

pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů 

spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center 

a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí bude i 

podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření 

podmínek pro vzdělávání na dálku. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí 

a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. 

Oprávnění žadatelé pro aktivitu A: 

● místní akční skupiny 

● obce 

● dobrovolné svazky obcí 

● sdružení/spolek obcí 

● městské části hlavního města Prahy 

Jaké jsou oprávněné aktivity? 

Aktivita č. 1: Řízení projektu (povinná aktivita) 

Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III 



 

 

● Rozvoj a aktualizace MAP 

● Evaluace procesu místního akčního plánování 

Podrobnosti k uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a 

příjemce – specifická část. 

Jaká je výše finanční podpory? 

Minimální výše výdajů: 400 000 Kč 

Maximální výše výdajů: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x počet 

měsíců realizace projektu (pro náš region připadá v úvahu realizace od 8/2022 do 11/2023 = 

16 měsíců) 

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny? 

● pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků 

● rodiče dětí a žáků 

● zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

● veřejnost 

● pracovníci organizací působících ve vzdělávání 

● pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí 

a mládeže 

 Jak a kdy si zažádat? 

Žádosti o podporu (ŽoD) se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v 

termínu od 30. září. 2020 do 31. března 2022 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. 

Doporučení z MŠMT podat žádost cca 12 měsíců před ukončením projektu, vzhledem k 

tomu, že cca 6 měsíců trvá schválení ŽoD a vydání právního a aktu a následně do 6 měsíců 

se musí začít realizovat - pro nás to tedy znamená srpen 2021. 

Co je nutné mít před podáním ŽoD: 

1) projednání podání ŽoD v rámci ŘV MAP (zápis z jednání, Usnesení ŘV MAP) 

https://mseu.mssf.cz/


 

 

2) Soulad území dopadu se Stanoviskem/Usnesením Regionální stálé konference - RSK 

bude schvalovat v únoru, pak možná v květnu/červnu? - k tomuto kroku musíme mít 

usnesení ŘV MAP 

3) projednání žadatele v území - není povinné, ale dle rozhodnutí předsedy Výboru MAS 

to uděláme stejně jako před podáním ŽoD MAP II 

4) Čestné prohlášení o oslovení všech zřizovatelů a ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ dle IZO na 

území v hranicích spádového obvodu ORP/MČ - musí být deklarováno zapojení 

zástupců minimálně 70 % škol (podle IZO) zřizovaných v území správního obvodu 

ORP/MČ 

5) roční obrat organizace/společnosti žadatele dosahuje alespoň 30 % částky celkových 

způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu - za poslední dvě po sobě 

jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která existují) - pro nás to bude rok 

2019, 2020 

+ další přílohy ze systému 

Bližší informace o výzvě jsou k dispozici na webových stránkách OP VVV - ZDE.  

 

UŘVMAPII/4/2021 

ŘV MAP bere na vědomí aktuální informace o výzvě a schvaluje podání žádosti o podporu 

žadatelem MAS Hranicko z. s.. 

(pro: 11, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

5. Podpora znalostních kapacit ŘV MAP 

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. Vzhledem k dlouhodobému 

nouzovému stavu navrhuje realizovat toto vzdělávání online, pokud tomu nepůjde jinak. 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm


 

 

Předběžně je domluvený workshop Inkluze v praxi s lektorkou Ivetou Míkovou (lektorka chce 

setkání realizovat face to face). 

Online by se mohla uskutečnit přednáška doc. Jiřího Langera na téma "Co se chystá v oblasti 

inkluze? aneb Budoucnost systémové podpory společného vzdělávání" s následnou debatou. 

Realizační tým MAP ještě zvažuje další možnosti vzdělávací aktivity. 

UŘVMAPII/5/2021 

ŘV MAP bere na vědomí informace o podpoře znalostních kapacit ŘV MAP. 

(pro: 11, proti: 0; zdržel se: 0) 

 

6. Různé  

V tomto bodě shrnuli členové RT MAP alespoň některé uplynulé aktivity, které se potkaly s 

kladným ohlasem. 

3. číslo zpravodaje 

Společný dárek pro seniory 

Krabice plná knih 

 

Zapsala H. Gaďurková 

 

 

Ověřil: V. Bušina 

      ………………………………….. 

                                                                                                       Mgr. Vojtěch Bušina    

                                                                                                         Předseda ŘV MAP 

 

 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/3-cislo-Zpravodaje-MAP-pro-Hranicko-II-1252
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/Spolecny-darek-pro-seniory-1254
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/Krabice-plna-knih-1256

