
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu 

Název a registrační 
číslo projektu: 

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

 

 

 
Předmět hlasování:  
 

Bod programu 

1. Informace o průběhu realizace projektu MAP II a Implementace MAP 

2. Aktualizované přílohy SR MAP – Dohody o investicích (příloha č. 1 IROP, příloha č. 2 Ostatní) 

3. Aktualizované složení Pracovní skupiny Matematická gramotnost 

4. Aktualizované složení Řídícího výboru 

5. Evaluace Ročního akčního plánu na rok 2020 

6. Aktualizace Ročního akčního plánu na rok 2021 

 

Podkladové materiály: zaslány dne 12. 11. 2020 elektronickou poštou 
  

Bod 1:  Informace o průběhu realizace projektu MAP II (činnost Pracovních skupin, aktivity) 

Bod 2:  Aktualizované přílohy SR MAP – Dohody o investicích (příloha č. 1 IROP, příloha č. 2 Ostatní) 

Bod 3:  Aktualizované složení Pracovní skupiny Matematická gramotnost 

Bod 4: Aktualizované složení Řídícího výboru 

Bod 5: Evaluace Ročního akčního plánu na rok 2020 

Bod 6:  Aktualizace Ročního akčního plánu na rok 2021 

Z Á P I S ŘV06_2020 

Název akce: 

Elektronické hlasování per rollam ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PROJEKTU MAP II  
 
Původně plánované zasedání bylo nahrazeno z důvodu opatřením, která vláda ČR vydala v 
návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a zákazu pořádání hromadných akcí v souvislosti s 
pandemií Covid-19, vzdálenou komunikací a elektronickým hlasováním (viz článek IV., odstavec 3 
Jednacího řádu Řídícího výboru projektu MAP II). 

Přítomni: 

Počet členů Řídícího výboru, kteří odeslali hlasovací formulář ve 
stanoveném termínu: 23 osob 
 Celkový počet členů Řídícího výboru (aktuální stav schválený Řídícím výborem dne 10. 12. 

2019): 31 osob 

Datum konání: 

Elektronické hlasování: od 26. 11. 2020 do 4. 12. 2020 
 Zaslání připomínek, návrhů a dotazů k projednávaným materiálům ze strany členů Řídícího 

výboru: do 20. 11. 2020 

 Zpracování vypořádání k zaslaným připomínkám ze strany realizačního týmu projektu MAP II a 

odeslání Řídícímu výboru: do 25. 11. 2020 

 Elektronické hlasování členů Řídícího výboru prostřednictvím vyplněných a podepsaných 

hlasovacích lístků: od 26. 11. 2020 do 4. 12. 2020 

Místo konání: ----- 

Čas konání: ----- 

Zapsal: Ing. Pavelová 
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Popis průběhu elektronického hlasování per rollam Řídícího výboru projektu MAP II vč. výsledků 
hlasování: 
 

Úvod 

Popis: 

- V souladu s odstavcem 3 článku IV. Jednacího řádu Řídícího výboru projektu MAP II (dále jen „Řídící 
výbor“) bylo původně plánované zasedání Řídícího výboru nahrazeno vzdálenou komunikací a 
elektronickým hlasováním. Důvodem byla opatření, která vláda ČR vydala v návaznosti na vyhlášení 
nouzového stavu a zákazu pořádání hromadných akcí v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 (dál jen 
„Covid-19“). 

 

- Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu, jež jsou předmětem hlasování, byly všem 
členům Řídícího výboru zaslány elektronickou poštou dne 12. 11. 2020 s možností zaslání 
připomínek, návrhů a dotazů k projednávaným materiálům ze strany členů Řídícího výboru v termínu 
do 20. 11. 2020. V daném termínu realizační tým neobdržel ze strany členů Řídícího výboru žádné 
připomínky, návrhy či dotazy. 

 

- Elektronické hlasování Řídícího výboru probíhalo od 26. 11. 2020 do 4. 12. 2020 prostřednictvím 
hlasovacího lístku. Každý člen Řídícího výboru svůj hlasovací lístek vyplnil, podepsal a zaslal 
projektovému manažerovi ke kompletaci coby podklad ke zpracování zápisu.  

 

- V souladu s odstavcem 3 článku IV. Jednacího řádu Řídícího výboru je elektronické hlasování 
platné, pokud se v termínu určeném pro vyjádření k návrhu vyjádří emailem alespoň polovina všech 
členů ŘV: 

o k 4. 12. 2020 bylo obdrženo celkem 23 platných hlasovacích lístků (tj. řádně 
vyplněných a podepsaných ve stanoveném termínu) členů Řídícího výboru, tj. 74,2% 
z celkového počtu (nadpoloviční většina), tudíž je hlasování platné. 

o detailní přehled výsledků hlasování je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

Bod 1. Informace o průběhu realizace projektu MAP II 

Popis: 
- Seznámení s plánovanými i zrealizovanými aktivitami za období červenec až listopad 2020 v rámci 

naplňování klíčové aktivity 2 Rozvoj a aktualizace MAP a klíčové aktivity 4 Implementace MAP (viz 
podkladový materiál).  

Připomínky, dotazy a návrhy ze strany ŘV: Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů: 

Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu 
obdrženy ve stanoveném termínu žádné připomínky. 

- 

Výsledky elektronického hlasování: 
- Celkový počet platných hlasovacích lístků: 23 

o BERU NA VĚDOMÍ: 23, tj. 100% 

Závěr: 

Řídící výbor bere na vědomí předložené informace o průběhu realizace projektu MAP II. 

Bod 2. Aktualizované přílohy SR MAP – Dohody o investicích 

Popis: 
- Předložení ke schválení aktualizovaných příloh Dohody o investicích (příloha č. 1 IROP, příloha č. 2 

Ostatní), které jsou nedílnou součástí Strategického rámce MAP, verze 2.3 (viz podkladový materiál): 
o jedná se o seznam projektových záměrů mateřských a základních škol, základních 

uměleckých škol, školských zařízení a organizací neformálního vzdělávání působících v 
oblasti vzdělávání v ORP Uherské Hradiště pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro 
integrované nástroje CLLD zpracovaný pro ORP Uherské Hradiště. 

o aktualizace Dohody o investicích spočívá v doplnění nových či úpravách stávajících 
investičních záměrů a probíhá ve spolupráci s koordinátory škol každé pololetí (proběhlé 
aktualizace: červen 2018, listopad 2018, květen 2019, listopad 2019, duben 2020, 
listopad 2020). 

Připomínky, dotazy a návrhy: Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů: 

Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu 
obdrženy ve stanoveném termínu žádné připomínky. 

- 

Výsledky elektronického hlasování: 
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- Celkový počet platných hlasovacích lístků: 23 
o SCHVALUJI: 23, tj. 100% 
o NESCHVALUJI: 0, tj. 0% 

Závěr: 

Řídící výbor schvaluje aktualizované přílohy Dohody o investicích (příloha č. 1 IROP, příloha č. 2, 

které jsou nedílnou součástí Strategického rámce MAP (verze 2.3). 

Bod 3. Aktualizované složení Pracovní skupiny Matematická gramotnost 

Popis: 

- Předložení ke schválení aktualizovaného složení Pracovní skupiny Matematická gramotnost, které 
spočívá pouze ve změně zastoupení Mgr. Mackové coby členky Pracovní skupiny, přičemž počet 
členů Pracovní skupiny zůstává beze změny (viz podkladový materiál): 

o Původně: Mgr. Macková, pedagog ZŠ a MŠ Tupesy, p.o. 
o Nově: Mgr. Macková, pedagog ZŠ a MŠ Buchlovice, p.o. 

Připomínky, dotazy a návrhy: Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů: 

Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu 
obdrženy ve stanoveném termínu žádné připomínky. 

- 

Výsledky elektronického hlasování: 

- Celkový počet platných hlasovacích lístků: 23 
o SCHVALUJI: 23, tj. 100% 
o NESCHVALUJI: 0, tj. 0% 

Závěr: 

Řídící výbor schvaluje aktualizované složení Pracovní skupiny Matematická gramotnost. 

Bod 4. Aktualizované složení Řídícího výboru 

Popis: 

- Předložení ke schválení aktualizovaného složení Řídícího výboru, které spočívá ve změně člena 
Řídícího výboru zastupujícího Agenturu pro sociální začleňování, přičemž počet členů Řídícího 
výboru (celkem 31) zůstává beze změny (viz podkladový materiál): 

o Původně: Mgr. Iveta Millerová, Agentura pro sociální začleňování 
o Nově: Miroslava Rattayová Vytvarová, Agentura pro sociální začleňování. 

Připomínky, dotazy a návrhy: Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů: 

Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu 
obdrženy ve stanoveném termínu žádné připomínky. 

- 

Výsledky elektronického hlasování: 

- Celkový počet platných hlasovacích lístků: 23 
o SCHVALUJI: 23, tj. 100% 
o NESCHVALUJI: 0, tj. 0% 

Závěr: 
Řídící výbor schvaluje aktualizované složení Řídícího výboru. 

Bod 5. Evaluace Ročního akčního plánu na rok 2020 

Popis: 
- Předložení ke schválení vyhodnocení Ročního akčního plánu na rok 2020 v rámci naplňování klíčové 

aktivity 3 Evaluace a monitoring, podaktivity 3.1 Monitoring a evaluace MAP v souladu s Metodikou 
tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání „Postupy MAP II, verze 3“ (viz podkladový 
materiál): 

o je zpracováno jednou za rok formou Hodnotícího listu ve spolupráci s realizátory 
jednotlivých aktivit s cílem zhodnotit naplňování aktivit daného RAP, jeho úspěšnost a 
přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP. 

o plnění RAP na rok 2020 bylo do značné míry ovlivněno mimořádnými epidemiologickými i 
opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19.   

o vzhledem ke skutečnosti, že vyhodnocení Ročního akčního plánu na rok 2020 probíhalo v 
době, kdy ještě řada aktivit bude realizována ve druhé polovině listopadu 2020 a v 
prosinci 2020, dojde k aktualizaci hodnocení Ročního akčního plánu ke dni 31. 12. 2020, 
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které bude předloženo Řídícímu výboru na dalším zasedání k přeschválení. 

Připomínky, dotazy a návrhy: Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů: 

Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu 
obdrženy ve stanoveném termínu žádné připomínky. 

- 

Výsledky elektronického hlasování: 

- Celkový počet platných hlasovacích lístků: 23 
o SCHVALUJI: 23, tj. 100% 
o NESCHVALUJI: 0, tj. 0% 

Závěr: 

Řídící výbor schvaluje vyhodnocení Ročního akčního plánu na rok 2020. 

Bod 6. Aktualizace Ročního akčního plánu na rok 2021 

Popis: 

- Předložení ke schválení aktualizovaného Ročního akčního plánu (dále jen „RAP“) na rok 2021 
v rámci naplňování klíčové aktivity 3 Evaluace a monitoring, podaktivity 3.1 Monitoring a evaluace 
MAP v souladu s Metodikou tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání „Postupy MAP II, 
verze 3“ MAP (viz podkladový materiál): 

o představuje přehled aktivit, které jsou naplánovány k realizaci na období  od 1. 1. 2021 do 
31. 11. 2021 (tj. do konce fyzické realizace projektu MAP II) v kontextu naplňování 
klíčových aktivit projektu. Součástí RAP jsou i vybrané aktivity středních škol s dopadem 
na ZŠ a MŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou realizovány v rámci IKAP. 

o aktualizace RAP odráží aktuální potřeby území a probíhá jednou za rok (proběhlé 
aktualizace: listopad 2018, listopad 2019, listopad 2020). 

Připomínky, dotazy a návrhy: Vypořádání připomínek, dotazů a návrhů: 

Ze strany členů Řídícího výboru nebyly k tomuto bodu 
obdrženy ve stanoveném termínu žádné připomínky. 

- 

Výsledky elektronického hlasování: 

- Celkový počet platných hlasovacích lístků: 23 
o SCHVALUJI: 23, tj. 100% 
o NESCHVALUJI: 0, tj. 0% 

Závěr: 

Řídící výbor schvaluje aktualizovaný Roční akční plán na rok 2021. 

Závěr 

Popis: 

- 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. 
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Příloha 1 zápisu: 
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Příloha 2 zápisu: 
 
Seznam úkolů z minulého jednání  
 

Číslo Popis Zodpovídá Termín Stav 
Odůvodnění 

nesplnění 
úkolu 

ŘV05_U1 

Zajistit podpis předsedy 
Řídícího výboru u všech 
dokumentů schválených 
Řídícím výborem. 

Realizační 
tým projektu 

30. 06. 2020 Splněno - 

 
Splněno: 1  

Trvá: 0  

 Nesplněno: 0  

 
 
Seznam úkolů pro příští jednání  
 

Číslo Popis Zodpovídá Termín  

ŘV06_U1 
Zajistit podpis předsedy Řídícího výboru u všech dokumentů 
schválených Řídícím výborem. 

Realizační 
tým projektu 

31. 12. 2020 

 
 
 
 
 

Zápis ověřili 
 

Ověřovatelé zápisu Podpis 

Mgr. Oldřich Vávra, předseda Řídícího výboru   

Josef Bazala, místopředseda Řídícího výboru  

Ing. Petra Křiváčková, člen Řídícího výboru  

 
 
 

V rámci jednání byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace jednání, které budou následně zveřejněny na 

webových stránkách projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské 

Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

 


