Název a registrační
číslo projektu:

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649

ZÁPIS

ŘV01_2018

Název akce:

Ustavující zasedání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PROJEKTU MAP II

Přítomni:

Počet: 26 osob, viz prezenční listina

Datum konání:

23. 4. 2018

Místo konání:

Komorní sál Reduty v Uherském Hradišti

Čas konání:

16:00 – 17:20 hodin

Zapsal:

Ing. Pavelová

Program:
Bod programu

Přednesl

1. Zahájení

Mgr. Oldřich Vávra

2. Schválení programu a volba zapisovatele a ověřovatelů

Bc. Hana Malovaná

3. Představení projektu MAP II a Implementace MAP - prezentace

Bc. Hana Malovaná

4. Projednání a schválení Statutu Řídícího výboru

Bc. Hana Malovaná

5. Projednání a schválení Jednacího řádu Řídícího výboru

Bc. Hana Malovaná

6. Představení kandidátů na předsedu a místopředsedu

Bc. Hana Malovaná

7. Volba předsedy a místopředsedy

Bc. Hana Malovaná

8. Projednání a schválení Pracovních skupin MAP II

Bc. Hana Malovaná

9. Projednání a schválení organizační struktury MAP II

Bc. Hana Malovaná

10. Diskuze

Všichni přítomní

11. Závěr

Mgr. Oldřich Vávra

Podkladové materiály: zaslány dne 16. 4. 2018 elektronickou poštou
Bod 4:
Bod 5:
Bod 6:
Bod 8:
Bod 9:

Statut Řídícího výboru Místního akčního plánu ORP Uherské Hradiště II
Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu ORP Uherské Hradiště II
Seznam členů Řídícího výboru MAP II
Pracovní skupiny MAP II a jejich složení
Organizační struktura realizačního týmu MAP II

Záznam průběhu jednání:
Bod 1. Zahájení
Popis:
Mgr. Vávra, starosta obce Tupesy:
- Přivítání všech přítomných na ustavujícím zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu
ORP Uherské Hradiště II (dále jen „Řídící výbor“) v rámci projektu Místní akční plán ORP
Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP II“), vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční
většina členů, je Řídící výbor usnášeníschopný:
o Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, jehož současné užší
složení je sestaveno na základě partnerského principu ze zástupců škol a školských
zařízení, obcí, nestátních neziskových organizací a zřizovatelů, tj. klíčových aktérů, kteří
ovlivňují oblast vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště,
o cílem projektu MAP II je pokračování spolupráce v oblasti vzdělávání na území ORP
Uherské Hradiště, která byla nastavena v předchozím, v současné době již ukončeném,
projektu MAP I, jehož výstupem je zpracovaný Strategický rámec s Dohodami o
investicích. Poděkování všem za práci na předchozím projektu MAP I,
o V současné době není do projektu MAP II zapojeno území obcí Boršice u Blatnice, Hluk,
Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh (podpoří MAS
Ostrožsko),
o nositelem projektu MAP II je MAS Staroměstsko, z.s. (dále jen „MAS“) za účasti Města
Uherské Hradiště coby partnera projektu, upozornění na skutečnost, že rozpočet
projektu MAP II nefinancuje činnost MAS,
o důležitou součástí realizace projektu MAP II je činnost Pracovních skupin, které slouží
ke sdílení zkušeností a inovativních postupů s cílem posílit a vytvořit partnerství mezi
zřizovateli škol a řediteli, učiteli a rodiči a dalšími zainteresovanými aktéry v území,
o v současné době je Žádost na projekt MAP II předložena MŠMT coby poskytovateli
dotace, čeká se na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Předání slova Bc. Haně Malované, manažerce MAS Staroměstsko, která zastává v projektu
MAP II roli ředitele projektu.

Bod 2. Schválení programu a volba zapisovatele a ověřovatelů
Popis:
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Přivítání všech přítomných.
- Přivítání Ing. Výsmeka, zástupce Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského
kraje, který realizuje projekt Krajský akční plán (dále jen „projekt KAP“), uzavřeno Memorandum
o spolupráci KAP a MAP ve Zlínském kraji.
-

-

Zahájení hlasování o programu jednání Řídícího výboru (k dnešnímu dni nebyly obdrženy žádné
připomínky):
o PRO: všichni přítomní
o PROTI: 0
o ZDRŽEL SE: 0
V kontextu programu jednání Řídícího výboru zahájení hlasování o volbě zapisovatele a
ověřovatelích zápisu:
Nominace na zapisovatele: Ing. Pavelová, projektový manažer projektu MAP II
Nominace na ověřovatele zápisů: Ing. Kukla, starosta obce Březolupy a Mgr. Kuntová,
ředitelka ZŠ a MŠ Jalubí
o PRO: všichni přítomní
o PROTI: 0
o ZDRŽEL SE: 0

Diskuse:
Bez diskuse.

Závěr:
Všichni přítomní:
- Souhlasí s navrženým programem jednání Řídícího výboru
- Souhlasí s nominací Ing. Pavelové coby zapisovatele
- Souhlasí s nominací Ing. Kukly a Mgr. Kuntové coby ověřovatelů zápisů

Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649

2

Bod 3. Představení projektu MAP II a Implementace MAP - prezentace
Popis:
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Představení projektu MAP II a Implementace MAP prostřednictvím připravené prezentace.
- Shrnutí projektu MAP I:
o dokument Místní akční plán (Analytická část, Strategický rámec, Roční akční plán,
Implementační plán),
o Strategický rámec – dohody o prioritách – podmínka pro čerpání dotace v 47. a 57.
výzvě IROP a výzev MAS,
o podpořené projekty (podáno rozhodnutí) v území ORP UH: 7 projektů, celkové náklady
114,3 mil. Kč, dotace 98,8 mil. Kč,
o předpokládá se vydání rozhodnutí u dalších cca 3 škol, další školy budou podpořeny ve
výzvách jednotlivých MAS.
- Seznámení s projektem MAP II:
o realizátor projektu: MAS Staroměstsko, z.s.
o partner projektu: Město Uherské Hradiště
o rozpočet projektu: 15.095.920 Kč (ve fázi věcného hodnocení)
o realizace projektu: 1. 2. 2018 – 30. 11. 2021
o zapojení: 15 ZŠ úplných, 13 ZŠ neúplných, 37 MŠ, 2 MŠ a ZŠ Speciální, 3 ZUŠ, 2
DDM.
o území: ORP Uherské Hradiště vyjma obcí Boršice u Blatnice, Hluk, Kunovice,
Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh
- Představení realizačního týmu projektu MAP II:
o Bc. Hana Malovaná – ředitel projektu
o Ing. Ivana Pavelová – projektový manažer projektu
o Bc. Lenka Gregorová – manažer pro IMAP
o Lenka Chaloupková – manažer pro MAP
o Ing. Ludmila Vránová – finanční manažer projektu
o Každá zapojená škola deleguje Koordinátora ze své školy, který bude komunikovat s
realizačním týmem o aktivitách školy a zapojení do jednotlivých aktivit.
- Představení aktivit projektu MAP II: Řízení projektu, Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace a
monitoring MAP, Implementace MAP
- Nejvyšším orgánem projektu MAP II je Řídící výbor (v současné době 34 členů, volí se
předseda a místopředseda), který schvaluje dokumenty a aktivity projektu, četnost setkávání
Řídícího výboru je 2x za rok.
- Nezbytnou součástí projektu MAP II je činnost Pracovních skupin, které připravují podklady pro
ŘV, pro aktualizaci MAP a implementaci MAP, každá Pracovní skupina má garanta a zpravidla
4 členy, četnost setkávání Pracovních skupin je 4x za rok (z každého setkání je nutné vyhotovit
zápis):
o PS Předškolní vzdělávání
o PS Čtenářská gramotnost
o PS Matematická gramotnost
o PS Rovné příležitosti
o PS Pro financování
- Implementace MAP bude probíhat od září 2018, aktivity pro zapojené školy
- Novinkou je, že informace o veškerých aktivitách projektu MAP II budou Řídícímu výboru
zasílány
s dostatečným
předstihem
elektronickou
poštou
(zejména
z adresy:
info.mapuh@gmail.com) a současně zveřejňovány na webových stránkách projektu (v
současné době v přípravě) a facebookovém profilu (www.facebook.com/maporpuh/)
- Poděkování všem přítomným za pozornost.
Mgr. Vávra, starosta obce Tupesy:
- Doplnění prezentace Bc. Malované:
o před podáním Žádosti k projektu MAP II probíhala intenzivní komunikace se zástupci
ZŠ, MŠ a zřizovateli předchozího projektu MAP I za účelem nastavení aktivit nového
projektu MAP II tak, aby odrážel skutečné potřeby a požadavky území
o těžištěm projektu MAP II je zejména činnost Pracovních skupin a vzájemná spolupráce
a sdílení zkušeností a informací za účelem hledání inovativních řešení přizpůsobených
potřebám regionu a možnostem místních aktérů.
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Diskuse:
Bez diskuse.

Bod 4. Projednání a schválení Statutu Řídícího výboru
Popis:
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Projednání navrhovaného znění Statutu Řídícího výboru, který byl odeslán 16. 4. 2018 všem
členům Řídícího výboru (k dnešnímu dni nebyly obdrženy žádné připomínky).
- Zahájení hlasování o Statutu Řídícího výboru:
o PRO: všichni přítomní
o PROTI: 0
o ZDRŽEL SE: 0

Diskuse:
Bez diskuse.

Závěr:
Všichni přítomní:
- Souhlasí s navrženým Statutem Řídícího výboru

Bod 5. Projednání a schválení Jednacího řádu Řídícího výboru
Popis:
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Projednání navrhovaného znění Jednacího řádu Řídícího výboru, který byl odeslán 16. 4. 2018
všem členům Řídícího výboru (k dnešnímu dni nebyly obdrženy žádné připomínky).
- Zahájení hlasování o Jednacím řádu Řídícího výboru:
o PRO: všichni přítomní
o PROTI: 0
o ZDRŽEL SE: 0

Diskuse:
Bez diskuse.

Závěr:
Všichni přítomní:
- Souhlasí s navrženým Jednacím řádem Řídícího výboru

Bod 6. Představení kandidátů na předsedu a místopředsedu
Popis:
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Představení kandidátů na předsedu a místopředsedu Řídícího výboru (funkce nejsou
honorované):
Nominace na předsedu Řídícího výboru: Mgr. Vávra, starosta obce Tupesy
Nominace na místopředsedu Řídícího výboru: Bazala, starosta města Staré Město

Diskuse:
Bez diskuse.

Bod 7. Volba předsedy a místopředsedy
Popis:
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Zahájení hlasování o nominaci Mgr. Vávry na post předsedy Řídícího výboru:
o PRO: 25
o PROTI: 0
o ZDRŽEL SE: 1
-

Zahájení hlasování o nominaci Bazaly na post místopředsedy Řídícího výboru:
o PRO: všichni přítomní
o PROTI: 0
o ZDRŽEL SE: 0

Diskuse:
Bez diskuse.

Závěr:
Všichni přítomní:
- Souhlasí s nominací Mgr. Vávry na post předsedy Řídícího výboru
- Souhlasí s nominací Bazaly na post místopředsedy Řídícího výboru
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Bod 8. Projednání a schválení Pracovních skupin MAP II
Popis:
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Projednání navrhovaného složení Pracovních skupin, který byl odeslán 16.4.2018 všem členům
Řídícího výboru (k dnešnímu dni byla obdržena pouze 1 připomínka od Mgr. Havláskové, která
nebyla zařazena do požadované Pracovní skupiny):
- PS Předškolní vzdělávání:
o garant - p. Petrů
o počet členů - 4
- PS Čtenářská gramotnost:
o garant - Mgr. Milošová
o počet členů - 4
- PS Matematická gramotnost:
o garant - Mgr. Kučová
o počet členů - 4
- PS Rovné příležitosti:
o garant - Mgr. Brokl
o počet členů - 4
- PS Pro financování:
o garant - Mgr. Vávra
o počet členů – 6, na základě upozornění bude přidána Mgr. Havlásková jako další člen
pracovní skupiny
- Účast v Pracovních skupinách je honorovaná
- Termíny jednání Pracovních skupin budou zveřejňovány na webových stránkách projektu
-

Zahájení hlasování o složení Pracovních skupin s doplněním Mgr. Havláskové do Pracovní
skupiny Pro financování:
o PRO: všichni přítomní
o PROTI: 0
o ZDRŽEL SE: 0

Mgr. Vávra, předseda Řídícího výboru projektu MAP II:
- Doplnění informace, že složení Řídícího výboru bylo sestaveno na základě dobrovolnosti, tudíž
je možné v případě zájmu doplnit jak složení Řídícího výboru, tak složení Pracovních skupin.

Diskuse:
Bez diskuse.

Závěr:
Všichni přítomní:
- Souhlasí s navrhovaným složením Pracovních skupin s doplněním Mgr. Havláskové do
Pracovní skupiny Pro financování

Bod 9. Projednání a schválení organizační struktury MAP II
Popis:
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Projednání navrhované organizační struktury realizačního týmu projektu MAP II s uvedením
jména člena realizačního týmu, jeho pracovní pozice a výše měsíčního úvazku a popisu náplně
pracovní pozice, který byl odeslán 16.4. 2018 všem členům Řídícího výboru (k dnešnímu dni
nebyly obdrženy žádné připomínky).
- Zahájení hlasování o organizační struktuře realizačního týmu projektu MAP II:
o PRO: všichni přítomní
o PROTI: 0
o ZDRŽEL SE: 0

Diskuse:
Bez diskuse.

Závěr:
Všichni přítomní:
- Souhlasí s navrhovanou organizační strukturou realizačního týmu projektu MAP II
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Bod 10. Diskuse
Popis:
Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Zahájení diskuse a předání slova Ing. Výsmekovi k projektu KAP, jehož nositelem je Zlínský kraj
Ing. Výsmek, zástupce Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje:
- V dubnu 2018 byla započata implementace projektu KAP (nádstavba), kdy z návrhů uvedených
v Návrhové části dokumentu, jsou realizovány konkrétní aktivity.
- KAP se opírá o 4 oblasti, a to:
o oblast polytechnického vzdělávání – propojení s MAP, týká se MŠ i ZŠ ve spolupráci se
SŠ,
o oblast pedagogických kabinetů sloužících k výměně zkušeností a dobrých praxí celkem 7 kabinetů - matematika, čeština, biologie, fyzika, chemie, cizí jazyk, kariérové
poradenství,
o oblast zaměřená na čtenářskou a matematickou gramotnost
o oblast jednotného a podpůrného systému ke kariérovému poradenství s cílem jednotný
přístup a vzdělávání kariérových poradců - centrum kariérového poradenství je ve Zlíně.
- Seznámení s důležitými termíny:
o 5. 6. 2018, Vsetín, Kostka škola - Vzdělávací akce pro učitele ZŠ, kteří by do svých
hodin rádi zavedli prostředky ICT
o 15. 6. 2018, Uherské Hradiště, Knihovna B.B.Buchlovana - Workshop pro učitele ZŠ
českého jazyka na 2. stupni na téma čtenářské strategie
o 26. 9. 2018, Zlín - Celokrajská konference k matematické gramotnosti
o 25. 10. 2018, Zlín - Celokrajská konference ke čtenářské gramotnosti
o 7. - 8. 11. 2018 - Konference k cizím jazykům
- V rámci KAP je plánovaná Výzva z IROP pro ZŠ speciální pro školy zřízené podle paragrafu 16,
(tzn. že speciální ZŠ a MŠ zřízené podle paragrafu 16 nemusí mít v Dohodě o investicích své
investiční záměry, a přesto můžou žádat z IROP v rámci KAP)
- Průběžně budou rozesílány další informace
Petrů, DiS., garant Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání:
- Pro velký zájem o přírodní zahrady v MŠ se připravuje akce s názvem „Toulavý autobus“,
konkrétně do sídlištní školky v Uherském Brodě a dále pak do Ekocentra Karpaty v Nové Lhotě,
kde je volně otevřená přírodní zahrada (předpokládaný termín: září/říjen 2018)
Bc. Gregorová, manažer pro IMAP:
- Prezentace aktivit připravovaných v rámci projektu MAP II je plánována na setkání všech
ředitelů ZŠ, které se uskuteční v září 2018 s tím, že ředitelé MŠ dostanou informace dříve,
v současné době je vše ve fázi příprav a vyjednávání.
- V rámci Pracovních skupin předchozího projektu MAP I vzniklo portfolio nápadů a návrhů na
realizaci možných aktivit. Řada z nich bude s ohledem na jejich smysluplnost, potřebnost a
využitelnost pro všechny využita v rámci projektu MAP II.
- Současně všechny informace budou zveřejňovány na:
o webových stránkách projektu, které se v současné době připravují,
o facebookových stránkách, na kterých bude vytvořena pracovní skupina v rámci profilu
MAP, která bude uzavřená a určená pro sdílení informací a zkušeností.
- O zřízení a fungování webových stránek projektu a facebooku budou všichni členové Řídícího
výboru informováni prostřednictvím elektronické pošty.
Chaloupková, manažer pro MAP:
- V rámci implementace MAP je plánováno, na základě obdržených referencí, zajištění přednášek
s psychologem PhDr. Janem Svobodou, specialistou a odborníkem v dané oblasti, vzhledem
k jeho vytíženosti budou známy bližší informace o možných termínech v září 2018, v současné
době s ním probíhá elektronická komunikace
- Co se týče setkání Pracovních skupin, je plánováno, že první setkání všech Pracovních skupin
bude společné (realizační tým projektu svolá všechny členy Pracovních skupin na jednání
s cílem seznámit je se základními informacemi) s tím, že další setkávání si budou řešit Pracovní
skupiny jednotlivě a samostatně na základě svých potřeb (povinnost je mít 4 setkání za rok, ze
kterých je nutné vyhotovit zápis).
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Bc. Malovaná, ředitel projektu MAP II:
- Vznesení dotazu ohledně zájmu přítomných připravit seminář k probíhající výzvě na Šablony II.,
bude dále prověřeno a případně zaslány bližší informace o termínu semináře.
- Další činností realizovanou v rámci projektu MAP II bude aktualizace Strategického rámce a
Dohody o investicích, které budou v aktualizované podobě předloženy Řídícímu výboru ke
schválení, a to prostřednictvím elektronického korespondenčního hlasování.
- Podmínka zřízení webových stránek a facebookového profilu projektu MAP II je povinnost
vyplývající z dotačních podmínek OP VVV .

Bod 11. Závěr
Popis:
Mgr. Vávra, předseda Řídícího výboru projektu MAP II:
- Poděkování všem přítomným za účast.
- Další jednání Řídícího výboru bude dle potřeby, nejdříve však za 6 měsíců. O termínu a místě
jednání budou členové Řídícího výboru informování v dostatečném předstihu.

Příloha 1 zápisu:
Seznam úkolů pro příští jednání
Číslo

Popis

Zodpovídá

Termín
30. 4. 2018

ŘV01_U1

Doplnit do PS Pro financování Mgr. Havláskovou.

Realizační
tým projektu

ŘV01_U2

Zajistit podpis zvoleného předsedy Řídícího výboru u
všech dokumentů schválených Řídícím výborem (Statut
Řídícího výboru, Jednací řádu Řídícího výboru, Seznam
členů Řídícího výboru, Složení Pracovních skupin,
Organizační struktura realizačního týmu).

Realizační
tým projektu

30. 4. 2018

ŘV01_U3

Prověřit zájem o možném semináři týkajícího se Šablon II.

Realizační
tým projektu

Nejpozději do
31.5.2018

Realizační
tým projektu

Nejpozději do
31.5.2018

Realizační
tým projektu

Nejpozději do
30. 6. 2018

ŘV01_U4
ŘV01_U5

Aktualizovat Strategický rámec a Dohody o investicích a
předložit Řídícímu výboru ke schválení, a to
prostřednictvím
elektronického
korespondenčního
hlasování.
Informovat Řídící výbor o zřízených webových stránkách
projektu a facebookovém profilu.

Zápis ověřili:
Ověřovatelé zápisu

Podpis

Mgr. Kateřina Kuntová, ředitelka ZŠ a MŠ Jalubí

Ing. Petr Kukla, starosta obce Březolupy
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