
 

 

Zápis z hlasování Řídícího Výboru MAP II (28. - 30. dubna 2021, per rollam) 

 

Program hlasování: 

1. Aktualizace Strategického rámce MAP pro Hranicko II 

2. Aktualizace složení PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové 

poradenství 

3. 2. průběžná sebehodnotící zpráva 

 

1. Aktualizace Strategického rámce MAP pro Hranicko II 

Všechny školy byly obeslány s informací o aktualizaci SR MAP. Následně jsme obdrželi žádost o zařazení 

investičních záměrů od dvou škol (1 záměr od ZŠ a MŠ Všechovice a 2 záměry od ZŠ a MŠ Střítež nad 

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

přidány do tabulky, která je přílohou SR MAP. Všechny dokumenty naleznete v podkladech, stejně tak 

změnový list a aktualizovanou verzi č. 7 Strategického rámce MAP pro Hranicko II. V aktualizovaném 

dokumentu jsou přidané investičních priority označeny červeně. 

Výsledek hlasování: 

 

UŘVMAPII/6/2021 

a) ŘV MAP schvaluje Aktualizaci Strategického rámce MAP pro Hranicko II verze 7. 

pro: 16; proti: 0; zdržel se: 0      



 

 

2. Aktualizace složení PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové 

poradenství 

Ke dni 31.3.2021 ukončil DPP na pozici vedoucího PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické 

vzdělávání, kariérové poradenství Mgr. Miroslav Wildner, který má zájem pokračovat i 

nadále ve spolupráci na projektu pouze jako člen této PS. Vedení MAS jednalo s členkou této 

PS Mgr. Lenkou Šatánkovou, která souhlasí s vedením této PS a stává se tak novou součástí 

realizačního týmu. Na složení PS se tedy nic nemění, ale mění se role dvou členů. 

 

Výsledek hlasování: 

 

UŘVMAPII/7/2021 

ŘV MAP schvaluje aktualizaci složení PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, 

kariérové poradenství k 30.4.2021. 

pro: 16; proti: 0; zdržel se: 0 



 

 

 

3. 2. průběžná sebehodnotící zpráva 

2. průběžná sebehodnotící zpráva byla vytvořena podle Metodiky pro vnitřní evaluaci pro 

druhých 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. 

 

Výsledek hlasování: 

 

 

UŘVMAPII/8/2020 

ŘV MAP bere na vědomí 2. Průběžnou sebehodnotící zprávu. 

pro: 16; proti: 0; zdržel se: 0 

 

Po uzavření hlasování jsme obdrželi kladná hlasování od Mgr. Tomáše Navrátila, která však již 

nemohla být započítána. 

 



 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Gaďurková 

 

Ověřil: Mgr. Vojtěch Bušina, předseda ŘV MAP 


