
 

Zápis ze setkání Řídícího výboru MAP 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou 

Datum konání: 18. ledna 2017 od 14:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsob hlasování: konsenzem dle jednacího řádu 

Omluveni: Mgr. Olga Fialová, DiS., Soňa Brabcová, Martin Prášek 

Program: 

 Přivítání členů a aktuality 

 Připomínkování návrhů nových SWOT3 analýz 

 Strategický rámec - aktualizace 

 Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

 Návrhy a diskuse 

 

1. Přivítání členů a aktuality 

Zasedání Řídícího výboru bylo zahájeno v 14:00 hodin. Ing. Ivona Majerová, jako zástupce realizátora 

projektu, přivítala účastníky setkání Řídícího výboru MAP. Zasedání bylo řádně svoláno a Řídící výbor 

je dle prezenční listiny usnášeníschopný.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Slečna Ivona Majerová navrhuje určit ověřovateli zápisu paní Karolínu Ortovou a paní Bohuslavu 

Vondrušovou. Zapisovatelem Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli zápisu paní Karolínu Ortovou a paní Bohuslavu 

Vondrušovou. Zapisovatelem Lucii Šulcovou.  

usnesení č. 1 bylo konsenzem přijato 

V rámci aktualit zmínila slečna Majerová aktualizaci SWOT3 analýz na prioritní témata MAP – během léta 

proběhly aktualizace a jejich následné nové zpracování ve spolupráci s odborníky. Slečna Majerová dává do pléna 

možnosti připomínek ke SWOT3 analýzám na prioritní témata.  

Zaměstnanci se účastnili několika seminářů pořádaných ze strany NIDV k projektu SRP, kde jim byla poskytnuta 

i metodická podpora. Projekt bude pokračovat i nadále a je prioritně určen všem nositelům MAP.  

Slečna Majerová zmiňuje dále počet a druh seminářů konaných v rámci projektu. Přítomným byl 

představen přehled témat daných seminářů. Semináře i nadále pokračují. Následovat budou např. témata 



 
nových metod pro učitele, metody CLIL, téma emoční a sociální potřeby vývoje dítěte, specifické 

poruchy učení, šikana, komunikace v systému škol apod. Je doporučeno se daných seminářů účastnit.  

2. Připomínkování návrhů nových SWOT3 analýz 

Slečna Majerová konstatuje, že návrh nových SWOT3 analýz byl zaslán všem k pročtení a následnému 

připomínkování. Dává do pléna možnost přednést připomínky. Následně navrhuje schválení SWOT3 

analýz. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje schválení SWOT3 analýz MAP pro ORP Světlá nad Sázavou. 

usnesení č. 2 bylo konsenzem přijato 

3. Strategický rámec - aktualizace 

V rámci projektu je vypracována analytická část a implementační část Místního akčního plánu. Plán se 

zpracovává dle doporučených postupů a metodik. 

ŘV bere na vědomí dopracování analytické a implementační části.  

Strategický rámec byl vytvořen na základě osobních schůzek ve školách, poznatků jednání pracovních 

skupin a kulatých stolů, jednání s odborníky a sdílení zkušeností a praxe s dalšími představiteli garantů 

vzdělávání. Některé školy projevily zájem o aktualizaci Strategického rámce na základě vyjasnění 

podmínek IROP, dopracování projektové dokumentace, změny částky projektu, rozpočtu atd. 

Aktualizovaný Strategický rámec byl v dostatečném časovém prostoru rozeslán na členy Řídícího 

výboru s možností pročtení a přípravy poznámek či připomínek k doplnění či diskusi. 

Ivona Majerová nechává po představení aktualizace Strategického rámce hlasovat o schválení.  

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje nově aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP pro 

ORP Světlá nad Sázavou. 

usnesení č. 3 bylo konsenzem přijato 

Nositel MAP zpracoval návrh Dohody o partnerství pro území. Do Dohody (Memoranda) budou 

zapojeni všechny subjekty, které mají do budoucna zájem o spolupráci v území (školy, zřizovatelé, NNO 

a další subjekty, které se zabývají vzděláváním). Dohoda bude představována partnerům a před koncem 

projektu bude podepsána subjekty se zájmem o spolupráci. 

4. Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

Realizační tým bude nyní pracovat na Akčním plánu, budou rozpracovány projekty, podpora projektů 

spolupráce, sdílení prostor, podněcovat aktivity škol, nadále budou probíhat semináře, jak již bylo 

zmíněno výše. Dále se bude spolupracovat na pravidelných setkáních realizátorů MAP, např. v Kraji 

Vysočina. 



 
Je zmíněna možnost využití konzultací CRR. MAS bude vypisovat výzvy na podporu projektů pro 

infrastrukturu škol pravděpodobně na přelomu roku 2017/2018.  

Dále Ivona Majerová představila plánovanou exkurzi pro pedagogy škol do Olomouce. Předmětem 

exkurze bude nahlížení do Montessoriho výuky jedné základní školy a navštívení SCIO školy, sdílení 

zkušeností, dodání zpětné vazby.  

5. Návrhy a diskuse 

Od zástupců Kraje bylo doplněno, jak se momentálně vyvíjí krajský akční plán vzdělávání, jehož 

zpracovatelem je Kraj Vysočina.  

Paní Vondrušová podotkla nízkou účast na konaných seminářích pro pedagogy a vedoucí pracovníky 

škol v podzimním období. Byl rozdán harmonogram plánovaných seminářů.  

V závěru poděkovala Ivona Majerová všem přítomným za jejich účast. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 18. 1. 2017 

Zapsala: Lucie Šulcová 

Ověřil:   Karolína Ortová 

   Bohuslava Vondrušová 

 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 Aktualizovaný Strategický rámec 

 Fotodokumentace 

 SWOT3 analýzy 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Výpis z usnesení jednání Řídícího výboru: 

 

1. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli zápisu paní Karolínu Ortovou a Bohuslavu 

Vondrušovou. Zapisovatelem Lucii Šulcovou. 

2. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje schválení SWOT3 analýzy MAP pro ORP Světlá nad 

Sázavou. 

3. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP pro 

ORP Světlá nad Sázavou. 

 

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

Ověřil:  Karolína Ortová 

  Bohuslava Vondrušová 

 

 


