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Zápis z ustavujícího jednání Řídicího výboru MAP III 
v rámci projektu MAP pro Hranicko III č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022936 

 

 

Přítomni za ŘV MAP: 

Ivana Kmentová, MŠ Pramínek Teplice (vesnická MŠ) 

Ing. Marcela Tomášová, Mikroregion Hranicko 

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

Mgr. Hana Gaďurková (MAS Hranicko) 

Milena Nedělková, rodič 

Ing. Zuzana Foltýnová, Vedoucí odboru školství města Hranice 

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

Ing. Lenka Poláchová, projektová manažerka KAP 

Mgr. Lucie Kovaříková, ZŠ a MŠ Jindřichov 

Vojtěch Skácel, starosta obce Rakov 

Mgr. Blanka Šturalová, ředitelka DDM Hranice 

Mgr. Kateřina Šubová, ZŠ a MŠ Partutovice 

Mgr. Jaroslav Bečák, ZŠ a MŠ Hustopeče n. B. 

Jana Kozubíková, MBA, ZUŠ Potštát - PM Mgr. Hana Gaďurková  

Přítomno členů Řídicího výboru: 14 z celkového počtu 20 

 

Omluveni: 

Mgr. Pavla Tvrdoňová, členka Rady města Hranice 

Mgr. Marie Plevová, konzultant akčního plánování, NPI ČR 

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

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

Mgr. Filip Prášek, učitel SŠ 

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. 
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Program jednání: 
 

1. Úvod, přivítání 

2. Jmenování ověřovatele zápisu, schválení programu jednání 

3. Představení projektu MAP pro Hranicko III 

4. Projednání a schválení aktualizovaného složení ŘV MAP k 20. 10. 2022, představení jednotlivých 

členů 

5. Volba předsedy ŘV MAP 

6. Projednání a schválení Statutu ŘV MAP III 

7. Projednání a schválení Jednacího řádu ŘV MAP III 

8. Informace k pracovním skupinám (PS), projednání a schválení nominovaných členů 

9. Projednání a schválení Organizační struktury projektu 

10. Projednání a schválení Komunikačního plánu, Identifikace dotčené veřejnosti 

11. Různé, diskuze, závěr 

  

1. Úvod a přivítání 

Na úvod jednání proběhlo představení hlavní manažerky projektu MAP III. H. Gaďurkové a finanční 

manažerky projektu MAP III. Ž. Rosové a zahájení jednání. 

 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu 

Následovalo jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu. Hlavní manažerka ověřila, zda nemá někdo ze 

členů námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu. Nikdo nevystoupil. 

UŘVMAPIII/1/2022 

a) ŘV MAP jmenoval zapisovatelku dnešního jednání Ž. Rosovou 

b) ŘV MAP schválil ověřovatele zápisu K. Šubovovu 

c) ŘV MAP schvaluje program jednání v předneseném znění. 

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

 

3. Představení projektu MAP III 

H. Gaďurková představila aktuální projekt s oficiálním názvem: Místní akční plán vzdělávání pro území SO 

ORP Hranice III, který byl zahájen k 1.8.2022 a bude realizován do 30.11.2023.  

Projekt je ryze hodnotící a plánovací, nejsou v něm žádné implementační aktivity. Významnou úlohu hrají 

pracovní skupiny a jejich činnost. Výstupem projektu bude opět aktualizovaná dokumentace a akční plány na 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/Projekt-MAP-pro-Hranicko-III-se-rozjizdi-1339
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roky 2023, 2024 a 2025. Více informací o projektu je možné najít na webových stránkách MAS v záložce MAP 

Hranicko. 

Klíčové aktivity: 

1. Klíčová aktivita – Řízení projektu 

2. Klíčová aktivita – Místní akční plán rozvoje vzdělávání III 

a. A1 – Rozvoj a aktualizace MAP 

b. A2 – Evaluace procesu místního akčního plánování 

Hlavní manažerka představila harmonogram aktivit projektu a předala členům ŘV MAP bližší informace k 

jednotlivým aktivitám. V současné době začal RT MAP pracovat na aktualizaci Analytické části.  

Harmonogram klíčových aktivit: 

 

UŘVMAPIII/2/2022 

ŘV MAP bere na vědomí informace o projektu MAP pro Hranicko III. 

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

 

4. Projednání a schválení aktualizovaného složení ŘV MAP k 20. 10. 2022, 
představení jednotlivých členů 

H. Gaďurková uvedla, že dle Postupů MAP III je žádoucí, aby na daném území pokračoval v činnosti ŘV MAP, 

který byl ustaven a pracoval již v předchozím období, pokud jeho členové deklarují rozhodnutí pokračovat ve 

své práci. Samozřejmě je možné složení ŘV MAP obměnit dle situace v území. Účast zástupců jednotlivých 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-map-ii
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-map-ii
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subjektů v ŘV MAP je dobrovolná a závisí na zájmu jednotlivých subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v ŘV 

MAP.  

 

 

Složení ŘV MAP – povinní zástupci: 

 

● zástupce RT MAP - Mgr. Hana Gaďurková, 

● zástupci zřizovatelů škol - Ing. Marcela Tomášová,  

● vedení škol - Mgr. Tomáš Navrátil, Mgr. Kateřina Šubová, Mgr. Jaroslav Bečák, Mgr. Ivan Straka, Ivana 

Kmentová,  

● učitelé, zástupci školních družin, školních klubů - Mgr. Lucie Kovaříková, 

● zástupci základních uměleckých škol – Jana Kozubíková, MBA, 

● zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného 

MAP - Mgr. Blanka Šturalová, 

● zástupce KAP - Mgr. Lenka Polachová, 

● zástupce rodičů – Milena Nedělková, 

● zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území – Vojtěch 

Skácel, 

● konzultant Odboru sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (Agentura) - povinný 

partner pro územní obvody obcí ORP, na kterých se nachází sociálně vyloučená lokalita zařazená do 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám – dle vyjádření Agentury nemají kapacity 

na to, aby měli své zástupce v ŘV MAP, měli bychom obdržet písemné vyjádření, 

● zástupce ITI - Mgr. Petr Kladivo, Ph.D., 

● zástupce ORP - Ing. Zuzana Foltýnová, Mgr. Pavla Tvrdoňová 

● zástupce NPI ČR - Mgr. Michaela Foglová, Mgr. Marie Plevová – nepovinní. 

 

Současný ŘV MAP má tedy 20 členů. 
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UŘVMAPIII/3/2022 

a) ŘV MAP projednal aktualizované složení ŘV MAP k 20.10.2022 

b) ŘV MAP schválil aktualizované složení ŘV MAP k 20.10.2022 

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

 

5. Volba předsedy ŘV MAP 

H. Gaďurková uvedla, že ŘV MAP si na svém prvním jednání volí ze svého středu předsedu ŘV MAP, protože 

Mgr. Vojtěch Bušina, již není členem ŘV MAP. Hlavní manažerka projektu provedla před jednáním sběr 

nominací a kandidatur od členů ŘV MAP III. Uvedla, že se sešly 3 nominace, ale jen jediná z nich byla potvrzena 

nominovaným. S nominací souhlasí Mgr. Ivan Straka. Na jednání nepřibyl žádný další kandidát.   

 
UŘVMAPIII/4/2022 

Řídící výbor MAP zvolil za svého předsedu Mgr. Ivana Straku. 

Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1 

 

6. Projednání a schválení Statutu ŘV MAP III 

H. Gaďurková uvedla, že v podkladech byl členům ŘV MAP zaslán k připomínkování návrh Statutu Řídícího 

výboru MAP III. RT MAP k návrhu neobdržel žádné připomínky. Návrh zůstal téměř stejný jako u MAP II, došlo 

spíše ke kosmetickým úpravám a změnil se název a číslo projektu. Byl upraven formát do šablony, kterou 

chceme používat pro všechny dokumenty v rámci projektu. 
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UŘVMAPIII/5/2022 

a) ŘV MAP projednal předložený návrh Statutu Řídícího výboru MAP. 

b) ŘV MAP schválil Statut Řídícího výboru MAP v předloženém znění. 

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

 

7. Projednání a schválení Jednacího řádu ŘV MAP III 

H. Gaďurková uvedla, že v podkladech byl členům ŘV MAP zaslán k připomínkování návrh Jednacího řádu 

Řídícího výboru MAP. RT MAP k návrhu neobdržel žádné připomínky. Návrh zůstal téměř stejný jako u MAP 

II, došlo spíše ke kosmetickým úpravám a změnil se název a číslo projektu. Byl upraven formát do šablony, 

kterou chceme používat pro všechny dokumenty v rámci projektu.  

 
UŘVMAPIII/6/2022 

c) ŘV MAP projednal předložený návrh Jednacího řádu Řídícího výboru MAP. 

d) ŘV MAP schválil Jednací řád Řídícího výboru MAP v předloženém znění. 

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

8. Informace k pracovním skupinám (PS), projednání a schválení nominovaných 
členů 

H. Gaďurková uvedla, že naším cílem při podávání žádosti o dotaci bylo zachovat PS, které fungovaly v 

projektu MAP pro Hranicko II.  

V rámci projektu bude tedy pracovat 7 pracovních skupin (4 jsou povinné, 3 jsou nepovinné), které povede 

jejich vedoucí: 

● PS pro financování (povinná) 

○ vedoucí Ing. Petr Pajdla 

 
 

● PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti (povinná) 

○ vedoucí Mgr. Jana Zichová 
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● PS pro rozvoj matematické gramotnosti (povinná) 

○ vedoucí Mgr. Radomír Macháň 

 
 

● PS pro rovné příležitosti (povinná) 

○ vedoucí Mgr. Veronika Vykopalová 

 
 

 

● PS Předškolní vzdělávání a péče (nepovinná) 

○ vedoucí Mgr. Martina Polláková 
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● PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství (nepovinná) 

○ vedoucí Mgr. Lenka Šatánková 

 
 

 

● PS Digitální vzdělávání (Informatika a robotika) (nepovinná) 

○ vedoucí Mgr. David Hawiger 

 
 
 

UŘVMAPIII/7/2022 

e) ŘV MAP projednal nominaci členů PS 

f) ŘV MAP schválil Aktualizované složení PS MAP III k 20.10.2022. 

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

 

9. Projednání a schválení Organizační struktury projektu 

H. Gaďurková uvedla, že organizační struktura popisuje rozdělení rolí mezi Řídící výbor MAP, Realizační tým 

MAP a jednotlivé pracovní skupiny. Je potřeba jednoznačně odlišit ŘV MAP a RT MAP a jasně vymezit jejich 

role. RT MAP vypracoval návrh organizační struktury partnerství v MAP, který byla zaslán členům ŘV MAP v 

podkladech k připomínkování. RT MAP k tomuto dokumentu neobdržel žádné připomínky. Součástí 

dokumentu jsou dvě přílohy (Příloha č. 1 Aktualizované složení ŘV MAP - byla projednáno v bodě 4 a Příloha 

č. 2 Aktualizované složení PS - byla projednána v bodě 8).  

 
UŘVMAPIII/8/2022 

a) Řídící výbor MAP projednal Organizační strukturu projektu MAP III 

b) Řídící výbor MAP schválil Organizační strukturu projektu MAP III 

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 



 

 
- 9 - 

 

10.  Projednání a schválení Komunikačního plánu, Identifikace dotčené veřejnosti 

H. Gaďurková uvedla, že v podkladech byl členům ŘV MAP zaslán k připomínkování návrh na Komunikační 

plán a Identifikaci dotčené veřejnosti. Oba dokumenty vychází z dokumentů, které byly schváleny v MAP II, 

byly mírně upraveny, aby odpovídaly současné situaci.  

Oba dokumenty nejsou konečné a neměnné, mohou se v průběhu projektu dle potřeby aktualizovat. Hlavní 

manažerka také uvedla, že bude snahou RT MAP, aby byly doplněny seznamy v Komunikačním plánu pro 

jednotlivé pracovní skupiny. 

 
UŘVMAPIII/9/2022 

a) Řídící výbor MAP projednal návrh Komunikačního plánu a Identifikace dotčené veřejnosti 

b) Řídící výbor MAP schválil Komunikační plán a Identifikaci dotčené veřejnosti 

Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

 

11.  Různé, diskuze, závěr 

Na závěr jednání byl naplánován termín dalšího jednání ŘV MAP III. a to 14.12. 2022 od 14,30 hod. 

V rámci diskuse nikdo nevystoupil. 

 

Zapsala: Žaneta Rosová, DiS. 

Ověřila: Mgr. Kateřina Šubová 

 

 

         ……………………………………………………………. 

Mgr. Ivan Straka, předseda ŘV MAP 


