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Zápis z 2. 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) 

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

Mgr. Pavla Tvrdoňová, členka Rady města Hranice 

Mgr. Hana Gaďurková (MAS Hranicko) 

Ing. Zuzana Foltýnová, vedoucí odboru školství města Hranice 

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

Mgr. Lucie Kovaříková, ZŠ a MŠ Jindřichov 

Mgr. Blanka Šturalová, ředitelka DDM Hranice 

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

Mgr. Ivo Lesák – zástupce podnikatelského sektoru 

Mgr. Bc. Michaela Foglová, konzultant akčního plánování, NPI ČR – PM Mgr. Hana Gaďurková  

Mgr. Marie Plevová, konzultant akčního plánování, NPI ČR – PM Ivana Kmentová 

Ing. Lenka Poláchová, projektová manažerka KAP – PM Ing. Zuzana Foltýnová 

Mgr. Filip Prášek, učitel SŠ – PM Mgr. Ivan Straka 

Přítomno členů Řídicího výboru: 14 z celkového počtu 20 

 

Omluveni: 

Ing. Marcela Tomášová, Mikroregion Hranicko 

Milena Nedělková, rodič 

Jana Kozubíková, MBA, ZUŠ Potštát 

Mgr. Kateřina Šubová, ZŠ a MŠ Partutovice 

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. 

Vojtěch Skácel, starosta obce Rakov 

 

Přítomni za RT MAP: 

Žaneta Rosová, DiS. 
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 Program jednání: 

1. Jmenování ověřovatele zápisu, schválení programu jednání 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Projednání a schválení aktualizovaného složení PS MAP k 14. 12. 2022, představení nových členů 

4. Projednání a schválení aktualizace Strategického rámce MAP k 14.12.2022 

5. Aktuální informace z realizace projektu 

a. aktualizace analytické části 

6. Různé, diskuze, závěr 

  

1. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu 

Na úvod jednání byla jmenována zapisovatelkou zápisu Žaneta Rosová a ověřovatelka zápisu Pavla 

Tvrdoňová. Bylo ověřeno, zda má někdo ze členů námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu. Nikdo 

z členů ŘV MAP nevystoupil. Program byl schválen beze změn. 

 

UŘVMAPIII/10/2022 

a) ŘV MAP jmenoval zapisovatelku dnešního jednání Ž. Rosovou 

b) ŘV MAP schválil ověřovatele zápisu P. Tvrdoňovou 

c) ŘV MAP schvaluje program jednání v předneseném znění. 

pro: 14; proti: 0; zdržel se: 0 

 

2. Kontrola plnění usnesení 

V tomto bodě proběhla kontrola plnění usnesení z minulého jednání. 

 

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 

Aktualizované složení bylo vyvěšeno na webové stránky projektu a bylo vykázáno v 1. zprávě o realizaci. 

 

UŘVMAPIII/4/2022 

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

Aktualizované složení bylo vyvěšeno na webové stránky projektu, předseda ŘV MAP je ve složení zvýrazněn 

a u jména je uvedeno předseda. 

 

https://www.regionhranicko.cz/docs/1669897165_Slozeni-RV-MAP-k-20-10-2022-FINAL_qg6gx2hqgr.pdf
https://www.regionhranicko.cz/docs/1669897165_Slozeni-RV-MAP-k-20-10-2022-FINAL_qg6gx2hqgr.pdf
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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. 

Schválený dokument byl vyvěšen na webové stránky projektu v záložce Dokumenty a byl vykázán v 1. zprávě 

o realizaci. 

 

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. 

Schválený dokument byl vyvěšen na webové stránky projektu v záložce Dokumenty a byl vykázán v 1. zprávě 

o realizaci. 

 

UŘVMAPIII/7/2022 

e)    ŘV MAP projednal nominaci členů PS 

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

Aktualizované složení bylo vyvěšeno na webové stránky projektu v záložce Dokumenty jako příloha č. 2 

Organizační struktury a dále pak v záložce Organizační struktura MAP III u jednotlivých pracovních skupin je 

také přiloženo aktuální složení. Bylo vykázáno v 1. zprávě o realizaci. 

 

UŘVMAPIII/8/2022 

a)    Řídící výbor MAP projednal Organizační strukturu projektu MAP III 

b)    Řídící výbor MAP schválil Organizační strukturu projektu MAP III 

Schválený dokument byl vyvěšen na webové stránky projektu v záložce Dokumenty a byl vykázán v 1. zprávě 

o realizaci. 

 

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 

Schválené dokumenty byly vyvěšeny na webové stránky projektu v záložce Dokumenty a byly vykázány 

v 1. zprávě o realizaci. 

 

UŘVMAPIII/11/2022 

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: 14; proti: 0; zdržel se: 0 

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/dokumenty
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/dokumenty
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/dokumenty
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/organizacni-struktura-map-iii
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/dokumenty
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/map-hranicko/dokumenty
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3. Projednání a schválení aktualizovaného složení PS MAP k 14. 12. 2022, 

představení nových členů 

Podklady: 3_Aktualizované_složení_PS_MAP_III_návrh_ke_dni_14.12.2022.pdf 

Od minulého jednání se ozvalo několik osob, které projevily zájem o zapojení do realizace projektu v rámci 

pracovních skupin a to konkrétně v PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro financování a v PS Předškolní 

vzdělávání a péče. 

 

1) PS pro rozvoj ČG nová členka Žaneta Suchánková, učitelka 1. st. ZŠ Všechovice, 

 

2) PS pro financování noví členové Mgr. Jonáš Gazdík, ředitel ZŠ a MŠ Potštát a Mgr. Karel Machyl, 

místostarosta města Hranice, 

 

3) PS Předškolní vzdělávání a péče nová členka Barbora Hovadíková, zástupce ředitele pro MŠ 

Všechovice a Ivana Stískalová, vedoucí učitelka MŠ Potštát 
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úkol pro RT MAP: vyvěsit nové složení PS na web a vykázat v další ZoR 

 

UŘVMAPIII/12/2022 

a) Řídící výbor MAP projednal aktualizované složení pracovních skupin ke dni 14.12.2022 

b) Řídící výbor MAP schválil aktualizované složení pracovních skupin ke dni 14.12.2022 

pro: 14; proti: 0; zdržel se: 0 

 

4.  Projednání a schválení aktualizace Strategického rámce MAP k 14.12.2022 

Podklady:  4_SR_MAP_dokument_návrh_k_14.12.2022,  

4_SR_MAP_priority_návrh_MŠ_k_14.12.2022,  

4_SR_MAP_priority_návrh_ZŠ_k_14.12.2022 

Opět po šesti měsících jsme přistoupili k aktualizaci Strategického rámce MAP. V celém dokumentu 

momentálně nedošlo k žádným změnám, pouze byl upraven realizační tým dle aktuálního složení a dále byl 

upraven název a číslo projektu. Dokument byl “překlopen” do šablony, kterou chceme používat pro všechny 

dokumenty, které vzniknou v rámci projektu MAP III. 

Dne 2.11.2022 byla zaslán mail vzdělávacím institucím v regionu s informací o plánované aktualizaci. Obdrželi 

jsme požadavky o zařazení nových záměrů od 3 škol: 

ZŠ a MŠ Šromotovo - 1 záměr na navýšení kapacity MŠ 

ZŠ a MŠ Všechovice - 1 záměr u MŠ, 3 záměry u ZŠ 

ZŠ a MŠ Střítež - 7 záměrů u ZŠ. 

V této aktualizaci se tedy jedná pouze o aktualizaci kapitoly 4.5 Investiční záměry, kdy byly aktualizovány 

2 přílohy: 

Příloha č. 1 Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ (2021 – 2027) (podklad s názvem 

4_SR_MAP_priority_návrh_MŠ_k_14.12.2022) 

Příloha č. 2 Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit ZŠ (2021 – 2027) (podklad s názvem 

4_SR_MAP_priority_návrh_ZŠ_k_14.12.2022) 

 

Změny jsou v dokumentech zvýrazněny červeně. 

V tomto bodu proběhla také diskuze o postupu dalších kroků k aktualizaci dokumentace. 

 

UŘVMAPIII/13/2022 

a) Řídící výbor MAP projednal návrh aktualizace Strategického rámce MAP k 14.12.2022 

b) Řídící výbor MAP schválil aktualizaci Strategického rámce MAP k 14.12.2022 

pro: 14; proti: 0; zdržel se: 0 
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5. Aktuální informace z realizace projektu 

a. aktualizace analytické části 

 

Podklady: 5_PAQreport_Hranice.pdf 

V současné době probíhá aktualizace analytické části dokumentace MAP. Realizační tým prostudovává nové 

podklady vhodné pro analýzu regionu. Jednou z nich je také analýza PAQ Research.  

Pro každé ORP byla v PAQ Research vytvořena analytická zpráva (poslána v podkladech před jednáním), ve 

které jsou prezentována data o vzdělávací neúspěšnosti, sociální situaci a faktorech, které mohou přispět ke 

zlepšení vzdělávání v ORP. Zpráva zároveň obsahuje i přehledné shrnutí výsledků, realistických cílů a 

doporučení, které se dají projít během 10-15 minut. Analýza tak navazuje na výsledky projektu Mapa 

vzdělávacího (ne)úspěchu. 

Zprávu o ORP Hranice najdete i v online verzi, která je průběžně doplňována: Hranice. 

Co zpráva pomůže lépe pochopit, abychom se mohli co nejlépe rozhodovat? 

● Rozsah vzdělávací neúspěšnosti a nerovných šancí v základním školství.  

● Zatížení rodin sociálními problémy – jak exekuce, bytová nouze omezují rozvoj vzdělávání a jaká 

opatření a organizace vám mohou pomoct. 

● Jak si nastavit realistické cíle pro snižování vzdělávací neúspěšnosti a sociálních problémů. 

● Zaostávání vzdělávání – jestli je vzdělávání v regionu horší nebo lepší, než by odpovídalo sociální 

situaci. 

● Potenciální faktory, které mohou vést ke snížení vzdělávací neúspěšnosti – např. personální 

zabezpečení výuky, řízení škol, včasná péče nebo sociální podpora. 

Data jsou porovnávána s relevantními regiony, tedy s těmi, které mají nejpodobnější sociální strukturu. 

Jsou identifikovány oblasti, kde je největší prostor pro zlepšení a realistické cíle, kam se ORP může posunout. 

Dalším podkladem pro aktualizaci analytické části budou výstupy z řízených rozhovorů s řediteli základních a 

mateřských škol v regionu, které budou dokončeny v prosinci 2022. 

Na tyto analýzy naváže společné setkání všech pracovních skupin, které je plánováno na druhou polovinu 

ledna. 

 

UŘVMAPIII/14/2022 

Řídící výbor MAP bere na vědomí aktuální informace z realizace projektu. 

pro: 14; proti: 0; zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

https://www.mapavzdelavani.cz/
https://www.mapavzdelavani.cz/
http://drive.google.com/drive/folders/1_ScbPIlT8SL2jHSG3FclsjdXMqDY8824?usp=sharing


 

 
- 7 - 

 

6.  Různé, diskuze, závěr 

H. Gaďurková informovala o tom, že v listopadu a prosinci tohoto roku proběhne řada kulatých stolů a 

konzultací s odbornými skupinami i širokou odbornou veřejností k prioritním oblastem. MŠMT zve na on-line 

setkání, kde budou prioritní oblasti a návrhy opatření, včetně návaznosti na postup a plnění cílů Strategie 

2030+, poprvé veřejně prezentovány. Následovat pak bude i veřejné připomínkování. Z každého kulatého 

stolu je možné pustit si záznam. 

 

1) 22.11.2022 Předškolní vzdělávání, základní vzdělávání (záznam) 

2) 29.11.2022 Systémová podpora škol, Odborné vzdělávání (záznam) 

3) 13.12.2022 Podpora a rozvoj kapacit pedagogů & celoživotní vzdělávání 

4) 4. 15.12.2022 Nerovnosti a ústavní péče  

5) 19.12.2022 Rejstřík  

 

Zapsala: Žaneta Rosová, DiS. 

Ověřila: Mgr. Pavla Tvrdoňová 

 

 

         ……………………………………………………………. 

Mgr. Ivan Straka, předseda ŘV MAP 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K7QmDY8ZC_o
https://www.youtube.com/watch?v=ciidgMgBsZA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2AgX8yrFB&h=AT04VIbIqslKQhK_b-LrTHzM0gH5_sYo_vjeoHO90GwEY5VzIIcNoNkFk9iQwYEd8s_s5lksfEYm2LJ3pJ1pd6Fyitic7HPlwaZ00hJjPOc_1-oGfiHfsI__KXABCahARgX5&__tn__=-UK*F&c%5B0%5D=AT1H-H-TUymFNy2PCUTarzBHizlGxgp4rdYaaSFSIM2na5xN5sqkdK01KNgn4Ut7_AcdqKHRfi4Nm5AHqz8ypeqCyrrl3htL9JMIW23MzM88DZxX2Jox8y07FvoKvt7E7cDqMFOYjgIj0HXilyz5wFBXrEkfbBJKnNDdRIwrKj4E-n0J6q1rlJlUG2t0xqAwzyoLWMT2wP4hjXtUPP8W1KPVkOkbuGzijjqD
https://fb.me/e/2g0b6lX3x
https://fb.me/e/4bE7JEB6z

