
MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843 

 

Stránka 1 z 4 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 

Předmět: Jednání č. 1 Řídícího výboru (ŘV) MAP II ORP Slavkov u Brna 
Místo:  Městský úřad Slavkov u Brna, zasedací místnost 
Datum: 18. 12. 2018 
Čas:  10.00 – 11.30 h 
Účastníci: Mgr. Petr Kostík, Karel Kalouda, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Lenka Popeláková, 

Miroslava Horáčková, Mgr. Eva Jurásková, Mgr. Regina Kokešová, Zuzana 
Schořová, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jitka Schovancová, Mgr. Martin Majcík, 
Kateřina Šrámková, M.A., Mgr. Hana Tomanová, Mgr. Šárka Dostalová, Jan Kauf, 
Mgr. Patrik Hrozek, Ing. Richard Podborský 

Omluveni: Mgr. Jiří Půček, Ing. Miroslava Andrysíková 
 
Záznam z jednání: 
 

1. Prezence účastníků, zahájení jednání 
Ing. Podborský přivítal přítomné členy ŘV; představen byl program jednání, poděkováno za 
účast a zahájeno jednání v souladu s programem. Jednání je přítomno celkem 17 osob. 

 
2. Řídící výbor MAP II – role, složení 
Ing. Podborský představil členy realizačního týmu projektu MAP II: hlavní manažer projektu 
(Podborský), metodik/analytik a odborný gestor (Schovancová) a koordinátor aktivit 
implementace a odborný gestor (Hrozek). Bylo představeno složení ŘV MAP II a zdůrazněny 
nově obsazené osoby a noví členové; Mgr. Schovancová zdůraznila zapojení Mgr. Tomanové, 
nově obsazena je pozice zástupce rodičů; Ing. Podborský zdůraznil nové zastoupení zástupce 
SRP (NIDV) vedoucí pracoviště Brno Mgr. Dostalovou. ŘV má celkem 18 členů s hlasovacím 
právem, ŘV bude usnášeníschopný při aktivním zapojení minimálně 10 osob. 
 
3. Volba předsedy ŘV 
Mgr. Petr Kostík byl jediným kandidátem na předsedu ŘV a souhlasí se svým jmenováním a 
pokračováním v pozici předsedy MAP II v návaznosti na MAP I. Nebyl vznesen žádný jiný návrh 
na obsazení pozice předsedy ŘV. Mgr. Kostík avizoval přesvědčení o potřebnosti konceptu MAP 
k rozvoji vzdělávání v ORP a zdůraznil pozitivní efekty aktivit realizovaných i na budoucí 4leté 
období MAP II plánované pro zainteresované strany. 
Řídící výbor schvaluje  
Mgr. Petra Kostíka v pozici   
předsedy ŘV MAP II 
 
4. Jednací řád a statut ŘV 
Přítomným byl představen Statut ŘV MAP II, který byl předem zaslán e-mailem. V zásadě 
nedošlo vyjma formálních úprav a novému nastavení složení zástupců zainteresovaných stran 
v ŘV MAP II k žádným změnám v obsahu a charakteru tohoto základního dokumentu ŘV MAP. 
Ve verzi zaslané všem členům ŘV byl představen Jednací řád MAP II; zdůrazněna byla nově 
zakomponovaná varianta hlasování per-rollam pro případy, kdy bude potřebné rychlé 
rozhodnutí a/anebo vhodné či např. neefektivní svolávání fyzického jednání ŘV; charakter i 
obsah Jednacího řádu MAP II jinak vyjma formálních úprav koresponduje s funkční podobou 
tohoto dokumentu tak, jak dosud pro jednání ŘV MAP sloužil.  

Hlasování  
o návrhu 

PRO PROTI ZDRŽEL SE STAV 

16 0 0 schváleno 
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Statut ŘV MAP II a Jednací řád ŘV MAP II jsou přílohami tohoto zápisu. 
Řídící výbor schvaluje předložený 
Statut ŘV MAP II  
platný ke dni 18. 12. 2018 
 
Řídící výbor schvaluje předložený 
Jednací řád ŘV MAP II  
platný ke dni 18. 12. 2018 
 
 
5. Základní informace k MAP II, harmonogram akcí, Akční plán 2019 
Ing. Podborský avizoval návaznost projektu MAP II na předchozí a ukončení projekt MAP I po 
věcné i finanční stránce. MAP II bude pokračovat od 1.10.2018 ve 4letém období. Byla 
představena základní skladba KA a podaktivit projektu MAP II. Zdůrazněny byly klíčové výstupy: 
Akční plán, Strategický rámec, Dokument MAP, Přehled potřeb škol, Akční plán. Klíčovou roli 
pro úspěšnost a pozitivní dopad MAP na zainteresované strany v ORP mají aktivity různého 
formátu a metody plánované a uskutečněné v rámci ročních akčních plánů. 
Mgr. Schovancová představila Akční plán 2019; dokument je dynamický a bude průběžně 
doplňován zejména v souladu s požadavky a potřebami zainteresovaných stran. Aktivity 
obsažené v Akčním plánu 2019 korespondují s nastavením KA a podaktivit projektu, vycházejí 
z potřeb škol a dalších cílových skupin. Aktivity budou zajišťování lektorsky na DPP, fakturu a 
budou aktivně vyhledávány další finanční zdroje aktivit mimo projektové prostředky. Mgr. 
Schovancová provedla ukázku možnosti workshopu pro děti při ovládání minirobota a hledání 
vhodné (žádoucí) cesty, bude zahrnuto v rámci Akčního plánu 2019. 
Prezentace projektu MAP II je ve verzi PDF přílohou tohoto zápisu. 
Akční plán 2019 je přílohou tohoto zápisu. 
Řídící výbor schvaluje předložený 
Akční plán MAP 2019  
platný ke dni 18. 12. 2018 
 
 
6. Organizační struktura MAP II 
Ing. Podborský představil organizační strukturu MAP II tak, jak byla členům ŘV předem zaslána. 
Zdůrazněno bylo pokračování ve funkčním konceptu využívaném v rámci MAP I; rozdíl je 
v rozšíření počtu pracovních skupin a formálním členění realizačního týmu MAP II na 
implementační a realizační; všechny platformy zahrnuté do organizační struktury mají jasné 
dané obsazení, cíle, četnost setkávání a výstupy, každá platforma má v rámci MAP svoji 
jedinečnou roli. 
Organizační struktura je přílohou tohoto zápisu.  
Řídící výbor schvaluje 
Organizační strukturu MAP II  
platnou ke dni 18. 12. 2018 
 
 
 
 
 

Hlasování  
o návrhu 

PRO PROTI ZDRŽEL SE STAV 

16 0 0 schváleno 

Hlasování  
o návrhu 

PRO PROTI ZDRŽEL SE STAV 

16 0 0 schváleno 

Hlasování  
o návrhu 

PRO PROTI ZDRŽEL SE STAV 

16 0 0 schváleno 

Hlasování  
o návrhu 

PRO PROTI ZDRŽEL SE STAV 

16 0 0 schváleno 
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7. Zainteresovaná veřejnost  
Přítomným členům ŘV byla představena předem zaslaný dokument Zainteresovaná veřejnost 
MAP II. Materiál byl připraven v souladu s metodikou projektu MAP II a koresponduje v zásadě 
s dosud používaným vymezení všech osob i institucí, které mají vazbu na školství a práci 
s dětmi do 15 let v území ORP Slavkov u Brna; vůči všem definovaným zainteresovaným 
stranám jsou stanoveny informační a komunikační cesty směrem k jejich aktivní participaci na 
aktivitách MAP II. 
Zainteresované strany jsou v samostatném dokumentu vymezeny v příloze tohoto zápisu. 
Řídící výbor schvaluje  
Zainteresovanou veřejnost MAP II 
ve verzi ke dni 18. 12. 2018 

 
 

8. Pracovní skupiny MAP II 
Členům ŘV MAP II byla představena struktura pracovních skupin (PS). Mgr. Schovancová 
zdůraznila zastoupení odborníků v každé PS, je naplněn i požadavek na zastoupení pedagogů 
s 5letou praxí tam, kde to metodika MAP II požaduje. Nově vzniká v MAP II PS Financování, PS 
Zájmové vzdělávání a povinně v souladu s metodikami MAP II PS Rovné příležitosti. Přítomným 
bylo oznámeno konání společného jednání PS dne 3.12.2018 i workshop a jednání PS Rovné 
příležitosti dne 11.12.2018. 
Přehled a obsazení PS MAP II jsou přílohami tohoto zápisu. 
Řídící výbor schvaluje 
přehled a obsazení PS MAP II  
platné ke dni 18. 12. 2018 

 
 

9. Strategický rámec MAP II (aktuální verze) 
Ing. Podborský představil členům ŘV aktuální verzi Strategického rámce (SR) MAP II. 
Aktualizace spočívá v zahrnutí informací o investicích ze stran obcí, škol i zájmových organizací; 
všechny zainteresované subjekty byly osloveny přímo, telefonicky, osobně, emailem i 
prostřednictvím KS ředitelů škol ze dne 30.11.2018. Ve verzi k 18.12.2018 jsou zohledněny 
všechny zjištěné informace k investicím, využito bylo rovněž informací z realizovaného 
zjišťování o obsahu a rozsahu plánovaných a realizovaných investic tak, jak byly v SR uvedeny 
v poslední platné verzi k 26.4.2018. Aktuální schválený SR bude bezprostředně umístěn na 
www.uzemnidimenze.cz, zajistí Ing. Podborský prostřednictvím RKS JmK. Část priorit, cílů a 
opatření SR zůstává platná ve verzi k 26.4.2018 s tím, že po zpracování aktuální analýzy ORP 
Slavkov u Brna v oblasti školství bude zpracován Návrh priorit a cílů a tento bude ŘV předložen 
ke schválení a poté dojde i aktualizaci této první části SR. 
Strategický rámec MAP II ve verzi k 18.12.2018 je přílohou tohoto zápisu. 
Řídící výbor schvaluje předložený 
Strategický rámec MAP II  
platný ke dni 18. 12. 2018 

 
 
 
 
 
 

Hlasování  
o návrhu 

PRO PROTI ZDRŽEL SE STAV 

16 0 0 schváleno 

Hlasování  
o návrhu 

PRO PROTI ZDRŽEL SE STAV 

16 0 0 schváleno 

Hlasování  
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PRO PROTI ZDRŽEL SE STAV 

16 0 0 schváleno 
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10. Různé, diskuse 
Mgr. Dostalová konstatovala kvalitu a metodikou provázanost MAP v ORP Slavkov u Brna. 
Členové RT MAP II byli požádání o sdělení a sdílení příkladů dobré praxe směrem k SRP/NIDV. 
Sdělena byla nabídka a možnost efektivního využití tzv. adaptačního pracovníka, informace 
jsou dostupné na www.cizinci.nidv.cz spolu s dalšími detailními informacemi.  
Mgr. Kostík zdůraznil webové stránky projektu http://www.map-slavkov.cz, s doplněním Ing. 
Podborského bylo avizováno umístění všech výstupů projektu včetně schválených výstupů 
dnešního jednání ŘV i na webové stránce Města Slavkov u Brna v části „rozvoj/koncepční 
materiály“ http://www.slavkov.cz/rozvoj/koncepcni-a-rozvojove-materialy/skolstvi-a-
vzdelavani-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-uzemi-orp-slavkov-u-brna/  

 

11. Další jednání – předběžný termín, ukončení 
Přítomní byli informování o předpokladu dalšího jednání ŘV MAP II v měsíci březnu roku 2019 
s tím, že budou projednávány zejména: aktualizace Akčního plánu 2019, Návrh priorit rozvoje 
(1. část SR MAP II), Analýza území v aktuální verzi, výstupy a podněty z PS MAP II, realizace 
dotazníkového šetření a další potřebné. 
Předseda ŘV Mgr. Kostík poděkoval všem přítomným za účast na jednání a vyjádřil předpoklad 
úspěšné realizace projektu MAP II a efektivitu práce a výstupů jednání ŘV MAP II v následujícím 
4letém období. Jednání č. 1 ŘV MAP II bylo ukončeno. 
 
Přílohy zápisu z jednání ŘV č. 1: 

• Podkladová prezentace k jednání ŘV-1 

• Jednací řád ŘV 

• Statut ŘV 

• Akční plán MAP II 2019 

• Organizační struktura MAP II 

• Zainteresovaná veřejnost MAP II 

• Pracovní skupiny MAP II 

• Strategický rámec MAP II 

• Prezenční listina ze dne 18.12.2018 s podpisy přítomných 
 
 
 
Zapsal/-a, dne:  Mgr. Patrik Hrozek, 18. 12. 2018 
Ověřil, dne:   Ing. Richard Podborský, 20. 12. 2018 
Schválil, dne:  Mgr. Petr Kostík, 21. 12. 2018 

http://www.cizinci.nidv.cz/
http://www.map-slavkov.cz/
http://www.slavkov.cz/rozvoj/koncepcni-a-rozvojove-materialy/skolstvi-a-vzdelavani-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-uzemi-orp-slavkov-u-brna/
http://www.slavkov.cz/rozvoj/koncepcni-a-rozvojove-materialy/skolstvi-a-vzdelavani-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-uzemi-orp-slavkov-u-brna/

