Zápis z 9. jednání Řídícího Výboru MAP II (23. září 2021)
Přítomni za Řídicí výbor (ŘV):
Ivana Kmentová, MŠ Pramínek Teplice (vesnická MŠ)
Mgr. Kateřina Šubová (Zámrská), ZŠ a MŠ Partutovice (malotřídní ZŠ + MŠ)
Ing. Marcela Tomášová, Mikroregion Hranicko
Mgr. Ivan Straka, ředitel ZŠ Hranice, 1. máje
Mgr. Filip Prášek, učitel SŠ
Mgr. Jaroslav Bečák, ZŠ a MŠ Hustopeče (úplná ZŠ)
Mgr. Hana Gaďurková (MAS Hranicko)
Mgr. Vojtěch Bušina, Vedoucí odboru školství města Hranice
Mgr. Karel Machyl, člen Rady města Hranice, ředitel ZŠ a MŠ Potštát
Milena Nedělková, rodič – plná moc Mgr. Martina Polláková
Mgr. Marie Kaňovská (CPR Jitřenka) – plná moc Mgr. Hana Gaďurková
Přítomno členů Řídicího výboru: 11 z celkového počtu 20
Nepřítomni:
Mgr. Tomáš Navrátil, ZŠ a MŠ Bělotín (úplná ZŠ + MŠ)
Ing. Lenka Poláchová, projektová manažerka KAP
Dagmar Sobotková, konzultant MAP II, NPI ČR
Mgr. Ivo Lesák – zastupitel města Hranice – zástupce podnikatelského sektoru
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):
Žaneta Rosová, DiS. (MAS Hranicko)
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
Mgr. Lenka Šatánková, vedoucí PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání a
kariérové poradenství

Program jednání:
1. Úvodní ustanovení (Zapisovatel a ověřovatelé zápisu; Schválení programu)
2. Kontrola plnění usnesení
3. Aktualizace složení pracovních skupin
4. Návrhy opatření PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání
5. Plán evaluací
6. Příprava na aktualizaci strategického rámce
7. MAP III.
8. Inkluze v praxi – vzdělávací workshop s Ivetou Míkovou
9. Různé

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/9/2021
a) ŘV MAP jmenoval zapisovatelku dnešního jednání Ž. Rosovou
b) ŘV MAP schválil ověřovatele zápisu K. Machyla
c) ŘV MAP schvaluje program jednání v předneseném znění.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

2. Kontrola plnění usnesení
V. Závrská uvedla, že se jedná se o plnění usnesení a úkolů z jednání ŘV MAP II 28.4.2021
(perrollam):
● UŘVMAPII/6/2021
Členové ŘV MAP schvalují Aktualizaci Strategického rámce MAP pro Hranicko II verze 7.

Aktualizovaný SR MAP vyvěšen na stránkách uzemnidimanze.cz.
● UŘVMAPII/7/2021
ŘV MAP schvaluje aktualizaci složení PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické
vzdělávání, kariérové poradenství k 30.4.2021.
Aktualizované složení PS vyvěšeno na stránkách MAP.
● UŘVMAPII/8/2020
ŘV MAP bere na vědomí 2. Průběžnou sebehodnotící zprávu.

UŘVMAPII/10/2021
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. Aktualizace složení pracovních skupin
V. Závrská uvedla, že o práci v pracovních skupinách MAP II. projevily zájem:
PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství – Mgr. Olga
Zicháčková (ZŠ Šromotovo)
PS Předškolní vzdělávání a péče – Kateřina Gerlová nahradí za MŠ Struhlovsko Lucii
Polišenskou, dále do této PS přistupují Mgr. Martina Juřicová (MŠ Rakov), Romana Tomková
(vedoucí Dětské skupiny Hranice), Alena Janyšková, DiS. (MŠ Hustopeče nad Bečvou) a Marie
Horáková (MŠ Paršovice).
Zároveň u zástupců ze ZŠ Struhlovsko napříč pracovními skupinami budou upraveny kontaktní
údaje na doménu @zsstruhlovsko.cz.

UŘVMAPII/11/2021
ŘV MAP schvaluje aktualizaci složení PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání,
kariérové poradenství a PS Předškolní vzdělávání a péče k 23.9.2021 a aktualizaci kontaktů
členů PS ze ZŠ Struhlovsko.
(pozn. úkol pro HG – vyvěsit aktualizaci na webové stránky a vykázat ve zprávě o realizaci)
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

4. Návrhy opatření PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání
J. Theimerová uvedla, že pracovní skupina pro rovné příležitosti představila 22.6.2021 na
setkání všech pracovních skupin projektu MAP II téma inkluzivního vzdělávání. Členy
jednotlivých pracovních skupin seznámila s návrhy opatření, která směřují ke snižování
nerovností ve vzdělávání, a naplňují tak jeden z hlavních cílů projektu. Tyto návrhy jsou
součástí podkladů a zahrnují už zpracované připomínky účastníků setkání všech pracovních
skupin.
K některým opatřením proběhla mezi členy ŘV diskuze. V bodu 6 navrhl V. Bušina upravit
formulaci opatření. ORP nemá žádné pravomoce k jiným školám než ke školám, jejichž je
zřizovatelem. Místo ORP dát v území ORP.
Připomínky I.Lesáka k bodu 7. Omezená spolupráce mezi školami v regionu (odeslané
emailem):
I. Lesák souhlasí s identifikací tohoto problému. Pro spolupráci je to jeden z primárních bodů.
Jednou z hlavních příčin přetrvávající nedostatečné spolupráce je nedefinovaný nový cíl v této
oblasti pro hranické školy a následně i pro spolupráci s ostatními venkovskými školami. Diskuse
na toto téma probíhá, ale není žádné jasné nové písemné zadání, tedy cíl. Pokud chceme
opravdu dojít ke změně, je třeba konkrétně definovat, čeho má být dosaženo. Tento nový cíl
musí být stanoven (vydán) pro hranické školy zřizovatelem. Měl by ho tedy navrhnout Odbor
školství, následně rada a zastupitelstvo by ho mělo schválit. Takto stanovený nový cíl je možné
průběžně vyhodnocovat a měl by se stát i jedním z kritérií pro roční hodnocení ředitelů škol.
Takto důslední musíme být, abychom od řečí přešli k opravdovým činům. Má oddiskutováno s
ministerstvem, že cílem MŠMT při vytvoření platformy MAP je snaha regionálně pomoci
změnám, a to plošně. Nejen u těch, kteří chtějí. Jde o hledání formy spolupráce výhodné pro
všechny školy v daném regionu. Dobrovolnost je určitě tou nejlepší formou dosahování cílů,

ale jen za předpokladu, že opravdu všichni aktéři přijmou nový cíl za svůj. Bohužel máme v této
oblasti již mnohaletou zkušenost, že se změny realizují pomalu a někteří se jich zúčastňují jen
okrajově.
I. Lesák v emailu žádá zpracování úkolu: Definovat rozsah a obsah spolupráce mezi Hranickými
a ostatními školami. S určením odpovědné osoby a termínu.
Tyto připomínky byly s přítomnými členy ŘV MAP a vedoucími pracovních skupin diskutovány
na setkání. ŘV MAP projednal připomínky I. Lesáka a shodl se, že není kompetentní řešit tuto
problematiku a stanovovat úkoly pro Radu města Hranice. Vzhledem ke skutečnosti, že je pan
I. Lesák členem Komise pro výchovu a vzdělávání, navrhuje ŘV MAP, aby pan I. Lesák projednal
tuto problematiku na příslušné komisi. Zápis z jednání této komise pak bude podkladem pro
jednání Rady města Hranice, která se touto problematikou může zabývat.

UŘVMAPII/12/2021
ŘV MAP schvaluje návrhy opatření předložené PS pro rovné příležitosti a projednané se členy
jednotlivých pracovních skupin.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

5. Plán evaluací
V. Závrská uvedla, že Dokument Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II pro Hranicko
je součástí klíčové aktivity Evaluace a monitoring. Dokument (dle metodiky „Postupy MAP II“)
specifikuje seznam plánovaných evaluací, včetně jejich témat a cílů a upřesňuje rovněž
harmonogram realizace jednotlivých evaluací. Součástí evaluačního procesu je tzv. vnější a
vnitřní evaluace. Cílem vnější evaluace je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace
celého projektu (včetně realizovaných implementačních aktivit), naplňování priorit a cílů MAP
a naplňování ročních akčních plánů. Toto vyhodnocování je realizováno prostřednictvím
evaluačních aktivit naplánovaných Realizačním týmem ve spolupráci s členy PS a členy Řídícího
výboru MAP a realizovaných Realizačním týmem MAP. Vnitřní evaluace se uskutečnňuje jako
zpracování sebehodnotících zpráv. Cílem vnitřní evaluace je celkové zhodnocení procesní i
věcné stránky realizace projektu (formativní/sumativní zhodnocení). Jedná se především o
zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu, dosahování cílů v
oblasti rozvoje a podpory partnerství v území. Nezbytnou součástí je i návrh případných

opatření ke zlepšení. Vnitřní evaluace probíhá formou sebehodnotících zpráv dle závazné
Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV. Sebehodnotící zprávy vytváří realizační
tým projektu, připomínkují členové pracovních skupin a Řídícího výboru, který tyto
sebehodnotící zprávy také schvaluje.

UŘVMAPII/13/2021
ŘV MAP schvaluje Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II pro Hranicko.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

6. Příprava na aktualizaci strategického rámce
V. Závrská uvedla, že poslední aktualizace Strategického rámce (SR) MAP proběhla 30.4.2021.
Následující aktualizace proběhne za 6 měsíců - tj. 1. týden v listopadu. Nutno se domluvit, zda
se ŘV sejde osobně, popř. zda aktualizace proběhne formou per rollam.
SR MAP je nutný pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, a OP
JAK s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická
část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Každý projektový záměr musí mít vazbu na
některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve
Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej
aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování. Došlo k aktualizaci
vzorů tabulek investičních priorit pro období 2021 - 2027. Bude se tedy již schvalovat nová
tabulka na nové období.
Členové ŘV MAP se dohodli, že pokud to půjde sejdou se osobně v úterý 4.11.2021.

UŘVMAPII/14/2021
a) ŘV MAP bere na vědomí informace o další aktualizaci SR MAP.
b) ŘV MAP schvaluje formát schválení další aktualizace SR MAP prezenční formou
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

7. MAP III
V. Závrská uvedla, že Výbor MAS na svém jednání 6. dubna 2021 pověřil management MAS
přípravou žádosti o dotaci do této výzvy do 30. 9. 2021. Management MAS ve spolupráci s

odborným týmem MAP pokračuje v přípravě žádosti o dotaci (ŽoD) do výzvy č. 02_20_082
Akční plánování v území, jejíž jednou aktivitou A jsou Místní akční plány rozvoje vzdělávání III
(MAP III). Projekt MAP III naváže plynule na MAP II a bude se realizovat v době 1. 8. 2022 - 30.
11. 2023. V tomto projektu nelze realizovat implementační aktivity, rozpočet (max.
2.125.000,-) je určen pouze na udržení základního týmu v omezeném režimu, aktualizaci
dokumentace a evaluaci projektu. Žádost bude připravena k podání do 30. 9. 2021.

Rozpočet MAP III:

Pozice MAP III:

Aktivity projektu:

Všechny informace o výzvě:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi/text-vyzvy.htm

UŘVMAPII/15/2021
ŘV MAP bere na vědomí informace o přípravě žádosti o dotaci na MAP III.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

8. Inkluze v praxi – vzdělávací workshop s Ivetou Míkovou
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. První vzdělávací akce pro členy ŘV MAP proběhne 7.10. 2021 od 13 do 15 hodin –
Workshop Inkluze v praxi s lektorkou Ivetou Míkovou. Na tento workshop naváže kulatý stůl
se členy dalších pracovních skupin a zájemci o téma (od 15:30 hod).

UŘVMAPII/16/2021
ŘV MAP bere na vědomí informaci o plánovaném workshopu (účast členů je povinná).
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1)

9. Různé
Hlavní manažerka projektu informovala o akcích, které proběhly v minulém období a o akcích,
které jsou plánovány do konce roku 2021.

Zapsala: Žaneta Rosová, DiS.

Ověřil: Mgr. Karel Machyl

………………………………………………………………...
Mgr. Vojtěch Bušina, předseda ŘV MAP

