
 

 

Zápis z jednání Řídícího Výboru MAP II 

24. března 2022, od 15:30, 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. Ivo Lesák – zastupitel města Hranice – zástupce podnikatelského sektoru 

Mgr. Hana Gaďurková (MAS Hranicko) 

Mgr. Vojtěch Bušina, tajemník MěÚ Hranice – plná moc Ing. Zuzana Foltýnová, Vedoucí 

odboru školství města Hranice  

Milena Nedělková, rodič  

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

Mgr. Marie Kaňovská (CPR Jitřenka) 

Mgr. Filip Prášek, učitel SŠ 

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

Ing. Lenka Poláchová, projektová manažerka KAP 

Jana Kozubíková, MBA, ZUŠ Potštát – plná moc Mgr. Jarmila Theimerová 

Přítomno členů Řídicího výboru: 13 z celkového počtu 22 

 

Nepřítomni: 

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

JUDr. Ladislav Lesák, starosta obce Býškovice 

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

Mgr. Marie Plevová, konzultant akčního plánování, NPI ČR 

Mgr. Bc. Michaela Foglová, konzultant akčního plánování, NPI ČR 

Mgr. Alexandra Kacerlová, ZŠ a MŠ Majetín 

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 

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

Mgr. Lenka Šatánková, ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice, vedoucí PS Podnikavost a iniciativa, 

polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství 

 

Program jednání: 

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

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Aktualizace složení ŘV MAP 

4. Akční plán 2022 

5. Evaluace 

6. Aktualizace dokumentace – Výstupy z jednání PS 

7. Různé 

a) MAP III 

b) aktivity do konce projektu – Den s MAPem, … 

c) termín dalšího jednání ŘV MAP 

 

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

Hlavní manažerka projektu V. Závrská přivítala přítomné i jménem předsedy ŘV MAP V. Bušiny, 

omluvila jej z dnešního jednání, kterého se nemohl zúčastnit z pracovních důvodů a uvedla, že 

byla pověřena vedením jednání. Následně představila novou vedoucí odboru školství Ing. 

Zuzanu Foltýnovou, která byla přítomna a bude hlasovat na základě plné moci od V. Bušiny. 

Poté seznámila přítomné s programem dnešního jednání. Nikdo z přítomných členů ŘV MAP 

neměl námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu. Tvorbou zápisu byla pověřena H. 

Gaďurková a ověřením M. Tomášová. 

 

UŘVMAPII/1/2022 

a) ŘV MAP jmenoval zapisovatelku dnešního jednání H. Gaďurkovou 

b) ŘV MAP schválil ověřovatele zápisu M. Tomášovou 



 

 

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

Pro: 13; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

2. Kontrola plnění usnesení 

 Důvodová zpráva: jedná se o plnění usnesení a úkolů z jednání ŘV MAP II 4.11.2021. 

● UŘVMAPII/19/2021 

ŘV MAP schvaluje aktualizaci složení PS k 4.11.2021. 

Aktualizované složení bylo vyvěšeno na webové stránky projektu a vykázáno ve 

zprávě o realizaci. 

● UŘVMAPII/20/2021 

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

Aktualizovaný dokument byl vyvěšen na webových stránkách projektu a zaslán na 

uzemnidimenze.cz. 

● UŘVMAPII/21/2021 

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

oblasti vzdělávání. 

b) ŘV MAP rozhodl, že finální verzi dokumentů schválí formou per rollam. 

K hlasování nedošlo, schvalování bylo ze strany Odboru pro sociální začleňování 

(Agentury) zastaveno. 

 

UŘVMAPII/2/2022 

 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: 13; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

3. Aktualizace složení ŘV MAP 

Hlavní manažerka uvedla, že dochází ke změně zástupce za Národní pedagogický institut ČR 

(NPI ČR), paní Dagmar Sobotkovou nahrazují Mgr. Marie Plevová a Mgr. Bc. Michaela Foglová 

– konzultantky akčního plánování. Dále uvedla, že Mgr. Vojtěch Bušina již není vedoucím 

http://www.uzemnidimenze.cz/


 

 

odboru školství, kultury a tělovýchovy, ale stal se tajemníkem městského úřadu Hranice – 

dochází tedy pouze k úpravě funkce v organizaci. 

 

 

UŘVMAPII/3/2022 

ŘV MAP schvaluje aktualizaci složení ŘV MAP k 24. 3. 2021. 

Pro: 13; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

4. Akční plán 2022 

Realizační tým MAP předložil členům ŘV MAP v podkladech před jednáním návrh akčního 

plánu na rok 2022. Hlavní manažerka projektu V. Závrská uvedla, že na AP spolupracovali 

vedoucí PS s konzultacemi s ostatními členy RT MAP a se členy PS.  

 

UŘVMAPII/4/2022 

ŘV MAP schvaluje návrh Akčního plánu 2022. 

Pro: 13; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

 



 

 

5. Evaluace 

Členové ŘV MAP obdrželi 3. sebehodnotící zprávu v podkladech v dostatečném předstihu před 

samotným jednáním. Hlavní manažerka projektu V. Závrská uvedla, že 3. průběžná 

sebehodnotící zpráva byla vytvořena podle Metodiky pro vnitřní evaluaci pro prvních 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. Dále upozornila na to, že v rámci projektu nás čeká ještě zpracování 

závěrečné sebehodnotící zprávy. Nikdo z členů ŘV MAP neměl k 3. sebehodnotící zprávě 

připomínky. 

 

UŘVMAPII/5/2022 

ŘV MAP schvaluje 3. Průběžnou sebehodnotící zprávu. 

Pro: 13; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

6. Aktualizace dokumentace – Výstupy z jednání PS 

Hlavní manažerka projektu V. Závrská uvedla, že 24. 2. 2022 se sešli členové všech pracovních 

skupin (PS), aby zaktualizovali swot analýzy, dále hlavní problémy k řešení, popis jejich příčin 

a návrh řešení, zabývali se také vizí a návrhy opatření. Ve výše uvedených dokumentech došlo 

k několika spíše drobným úpravám oproti minulé aktualizaci. Výstupy jednání PS obdrželi 

členové ŘV v podkladech před jednáním. K výstupům neměl nikdo žádné dotazy ani 

připomínky. 

 

UŘVMAPII/6/2022 

ŘV MAP schvaluje aktualizované SWOT analýzy, hlavní problémy k řešení, popis jejich příčin a 

návrh řešení, vizi a návrhy opatření. 

Pro: 13; Proti: 0; Zdržel se: 0 

 

7. Různé 

a) MAP III 



 

 

Koordinátorka projektu H. Gaďurková shrnula informace o schváleném projektu Místní akční 

plán vzdělávání pro území SO ORP Hranice III, který již prošel schválením ze strany ŘO MŠMT 

a bude plynule navazovat na právě probíhající projekt. Doba realizace projektu bude od 1. 8. 

2022 do 30. 11. 2023 (16 měsíců) s rozpočtem 2.121.020,16 (z toho 1.515.014,40 jsou tzv. 

přímé výdaje – mzdy a 606.005,76 jsou paušální výdaje). 

 

b) Den s MAPem - 5. 5. 2022 

Hlavní manažerka projektu V. Závrská informovala přítomné o plánovaném Dni s MAPem, 

který proběhne 5. května 2022 ve dvoraně zámku a bude propojen hlavně s propagací 

projektu a s tiskovou konferencí. 

 

c) Termín dalšího jednání ŘV MAP 

Členové ŘV MAP diskutovali o termínu dalšího jednání, které si stanovili na úterý 14. 6. 2022 

od 14:00 

 

d) Kurz kritického myšlení 

Hlavní manažerka informovala o plánovaném kurzu pro pedagogické pracovníky v tématu 

kritického myšlení, který proběhne 14. 4. 2022 na ZŠ 1. máje a naváží na něj další 3 části, 

které budou probíhat 25.4., 2.6. a 9.6. od 14:00 do 18:00 tamtéž. 

Koordinátorka projektu zmínila i další akce, které jsou v rámci projektu plánovány. 

 

Hlavní manažerka ukončila formální část jednání, poděkovala všem za účast a dala prostor 

neformální části, diskuzi a sdílení zkušeností. 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Gaďurková 

 

Ověřila: Ing. Marcela Tomášová 

 

…………………………………………………………..…. 

Mgr. Vojtěch Bušina, předseda ŘV MAP 


