
 

 

Zápis z jednání Řídícího Výboru MAP II 

4. listopadu 2021, od 14:00, Tř. 1. máje 328, Hranice 

 

Přítomni za Řídicí výbor (ŘV): 

Ivana Kmentová, MŠ Pramínek Teplice (vesnická MŠ) 

Ing. Marcela Tomášová, Mikroregion Hranicko 

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

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

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

JUDr. Ladislav Lesák, starosta obce Býškovice 

Mgr. Hana Gaďurková (MAS Hranicko) 

Mgr. Vojtěch Bušina, Vedoucí odboru školství města Hranice 

Milena Nedělková, rodič  

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

Radomír Macháň 

Mgr. Marie Kaňovská (CPR Jitřenka) – plná moc Mgr. Hana Gaďurková 

Mgr. Filip Prášek, učitel SŠ – dorazil později 

Přítomno členů Řídicího výboru: 12 z celkového počtu 20 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Kateřina Šubová (Zámrská), ZŠ a MŠ Partutovice (malotřídní ZŠ + MŠ) 

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

Ing. Lenka Poláchová, projektová manažerka KAP 

Dagmar Sobotková, konzultant MAP II, NPI ČR 

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 

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 

 

Program jednání: 

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

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Aktualizace složení pracovních skupin 

4. Aktualizace tabulky investičních priorit 

5. Memorandum o spolupráci obcí mikroregionu Rozvodí v oblasti vzdělávání, popisy 

spolupráce 

6. Různé 

 

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

V. Závrská se členů ŘV MAP dotázala, zda má někdo námitky proti programu nebo návrhy na 

jeho změnu? Nikdo nevystoupil. Zapisovatelkou byla jmenována Ž. Rosová a ověřovatelem M. 

Nedělková. 

 

UŘVMAPII/17/2021 

a) ŘV MAP jmenoval zapisovatelku dnešního jednání paní Ž. Rosovou 

b) ŘV MAP schválil ověřovatele zápisu p. Nedělkovou 

c) ŘV MAP schvaluje program jednání v předneseném znění. 

Pro: 11; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

2. Kontrola plnění usnesení 

 Důvodová zpráva: jedná se o plnění usnesení a úkolů z jednání ŘV MAP II 23.9.2021. 

 

● 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. 



 

 

Aktualizované složení bylo vyvěšeno na webové stránky projektu a vykázáno ve 

zprávě o realizaci. 

● UŘVMAPII/12/2021 

ŘV MAP schvaluje návrhy opatření předložené PS pro rovné příležitosti a projednané se 

členy jednotlivých pracovních skupin. 

● UŘVMAPII/13/2020 

ŘV MAP schvaluje Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II pro Hranicko. 

● UŘVMAPII/14/2020 

ŘV MAP schvaluje formát schválení další aktualizace SR MAP prezenční formou. 

Probíhá. 

● UŘVMAPII/15/2020 

ŘV MAP bere na vědomí informace o přípravě žádosti o dotaci na MAP III. 

Žádost byla podána ke dni 30. 9. 2021. Žádost splnila formální náležitosti a podmínky 

přijatelnosti po doplnění, nyní čekáme na hodnocení Výběrové komise. 

● UŘVMAPII/16/2020 

ŘV MAP bere na vědomí informaci o plánovaném workshopu (účast členů je povinná). 

Workshop s Ivetou Míkovou o inkluzivním vzdělávání proběhl 7.10.2021. 

 

UŘVMAPII/18/2021 

 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 

Podklad: 3-Aktualizovane_slozeni_PS_MAP_II_k_4.11.2021 

Důvodová zpráva: O práci v pracovní skupině pro rozvoj čtenářské gramotnosti projevila 

zájem M. Juřicová (ředitelka MŠ Rakov), v PS pro předškolní vzdělávání a péči bude fungovat 

jako host (zaručení přenosu informací mezi PS). 



 

 

 

 

 

UŘVMAPII/19/2021 

ŘV MAP schvaluje aktualizaci složení PS k 4.11.2021. 

(pozn. úkol pro HG – vyvěsit aktualizaci na webové stránky a vykázat ve zprávě o realizaci) 

Pro: 11; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

Na jednání přišel pan F. Prášek. 

 

4. Aktualizace tabulky investičních priorit 

Poslední aktualizace Strategického rámce (SR) MAP proběhla 30.4.2021. SR MAP je nutný pro 

účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, a OP JAK s prioritami území. 

Dle potřeby je 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. Protože došlo k aktualizaci vzorů tabulek investičních 

priorit pro období 2021 – 2027, ke schválení je předložena také nová tabulka na nové období, 

které se ale více promítne při další aktualizaci, která proběhne na začátku května 2021. 



 

 

Tabulka investičních priorit je aktualizovaná ke dni 4. 11. 2021. Žádná další úprava v SR MAP 

nebude. 

Školy v našem regionu byly jako obvykle mailem osloveny k aktualizaci. Zájem o 

zařazení/aktualizaci projevily 3 organizace – ZŠ a MŠ Jindřichov, ZŠ a MŠ Potštát, ZŠ a MŠ 

Všechovice, záměry jsou projednány a schváleny jejich zřizovateli a byly zaslány jako podklad 

k jednání ŘV MAP. 

RT MAP byl pověřen, aby při další aktualizaci SR MAP, která proběhne v květnu 2022, a bude 

již nutný přechod na nové tabulky 2021+, vytvořil pro naši potřebu tabulku těch projektů, 

kterou byly nebo jsou realizovány.   

 

UŘVMAPII/20/2021 

ŘV MAP schvaluje Aktualizaci Strategického rámce MAP pro Hranicko II verze 8. 

Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

5. Memorandum o spolupráci obcí mikroregionu Rozvodí v oblasti vzdělávání, popisy 

spolupráce 

V podkladech na jednání obdrželi členové materiály od Z. Vanysacker, konzultantka 

inkluzivního vzdělávání, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR. Přílohou by vzor 

memoranda a návrh popisů spolupráce v oblasti vzdělávání v jednotlivých obcích. Popisy 

spolupráce budou ještě dopracovány se zástupci obcí, aby obsahovaly konkrétní opatření a 

aktivity na podporu a rozvoj inkluzivního vzdělávání, a budou následně předloženy ke 

schválení ŘV MAP pro Hranicko.  

 Svazek obcí mikroregionu Rozvodí je svazek obcí dle ustanovení §49 až 53 a §46 odst. zák. č. 128/2000 

Sb. a tvoří jej 7 obcí v okrese Přerov: Bělotín, Jindřichov, Olšovec, Partutovice, Polom, Potštát a Střítež 

nad Ludinou. Mikroregion vznikl za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí. 

Jednotlivé obce mezi sebou spolupracují a jejich zástupci se scházejí v rámci aktivit mikroregionu.  

Mikroregion Rozvodí vstoupil do spolupráce s Odborem pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) 

poprvé v březnu 2017, kdy se obce mikroregionu Rozvodí rozhodly podat přihlášku ke Koordinovanému 

přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“). V dubnu 2018 byla zahájena spolupráce 

mikroregionu Rozvodí a Agentury podepsáním memorand jednotlivými obcemi. V rámci spolupráce 

bylo ustanoveno Lokální partnerství, ve kterém jsou zástupci obcí, měst, vzdělávacích institucí či 

neziskových organizací působících v dané lokalitě. Výsledkem spolupráce jednotlivých aktérů Lokálního 



 

 

partnerství je dokument Strategický plán sociálního začleňování, jehož přílohou je Místní plán inkluze 

(dále jen „MPI“). 

 V současné době Agentura pro sociální začleňování v rámci KPSVL nabízí komplexní spolupráci v oblasti 

sociálního začleňování, zejm. v oblasti sociální a oblasti vzdělávání, tj. do konce programového období 

KPSVL, tj. do dubna 2022.  

Po dubnu 2022 bude spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování možná také v novém 

programovacím období KPSV 2021+. Nově je podmínka podpory ze strany Agentury a možnost žádat 

o finanční podporu v rámci výzev KPSV+ (resp. v rámci OP JAK) podmíněna spoluprací obcí s MAP, resp. 

realizací MAP III. 

Za tímto účelem je nutné, aby obce mikroregionu Rozvodí (se kterými spolupracujeme) schválily a 

podepsaly memorandum o spolupráci, a dále vytvořily a schválily popis spolupráce v oblasti vzdělávání.  

Popis spolupráce v oblasti vzdělávání by měl odpovídat strategii a prioritám inkluzivního vzdělávání 

MAP v území. Všechny subjekty mikroregionu Rozvodí jsou zapojeny v současné době do realizace 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice II a podepsaly souhlas se 

zapojením do realizace projektu MAP pro Hranicko III. 

Předseda ŘV MAP pověřil RT MAP, aby požádal Z. Vanysacker o zaslání konečné verze 

podkladů do 30. 11. 2021. RT MAP zkontroluje soulad s MAP a dá vyjádření a doporučení 

členům ŘV MAP, který se vyjádří formou per rollam v období od 16.12.2021 – 20.12.2021. 

 

UŘVMAPII/20/2021 

a) ŘV MAP bere na vědomí informace o spolupráci obcí mikroregionu Rozvodí v oblasti 

vzdělávání. 

Pro: 12; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

6. Různé 

V. Závrská požádala členy ŘV MAP, aby dle domluvy na předchozím jednání vyplnili Evaluační 

dotazník nejpozději do 15. listopadu 2021. 

Dále v tomto bodu byly prezentovány informace o probíhajících či plánovaných akcích. 

• Dětské vánoční poselství – spolupráce MŠ s Domovem seniorů Hranice 

• Kufry plné knih – aktivita PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

• Série webinářů Metodika logopedické péče v MŠ pod vedením Mgr. L. Pavlicové 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchu7wiICtl80XAnAjzUUE7_vUR4psJnm2mdUn0tYUXTjaw2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchu7wiICtl80XAnAjzUUE7_vUR4psJnm2mdUn0tYUXTjaw2w/viewform


 

 

• Pozvánka na vzdělávací workshop pod vedením Blaženy Mačákové na téma Jak posílit 

svoji odolnost v manažerské pozici, který proběhne ve čtvrtek 18.11.2021 od 9:00 do 

16:00 

• Zpravodaj č. 5 – proběhly korekce, čekáme na vytištění, které se pozdrží, je problém 

na trhu papíru, měl by být k dispozici na začátku prosince 2021 

• V. Bušina informoval přítomné o vydání publikace Hranická vlastivěda, která je 

k dostání v Infocentru na zámku 

• H. Gaďurková informovala o vzniku 2 PS pro digitální gramotnost (1. a 2. stupeň) 

 

Na závěr jednání proběhla volná diskuze a sdílení mezi jednotlivými účastníky. 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová, DiS. 

 

Ověřila: Milena Nedělková 

 

 

 

………………………………………………………………... 

Mgr. Vojtěch Bušina, předseda ŘV MAP 

 

 


