
 
 

 
 

 

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP ORP Valašské Klobouky II 

reg. č. CZ.02.368/0.0/0.0/17_047/0010698 

10. 6. 2020 

MS Teams 

Přítomni dle prezenční listiny (print scereen) 

Program jednání: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Informace o projektu 

3. Návrh na předsedu Řídícího výboru 

4. Dokumentace MAP 

5. Diskuze 

6. Závěr 
 
1. Zahájení a úvodní slovo 

Manažerka MAP Ing. Hana Plšková přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání. 

Připomínky k programu nebo návrhy na jeho doplnění žádné nebyly. Na tomto jednání se o ničem 

nehlasovalo. Hlasování proběhne až po skončení tohoto jednání formou per-rollam. 

2. Informace o projektu 

Manažerka MAP v prezentaci shrnula aktivity za první pololetí 2021: 

Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny se pravidelně schází a fungují velmi dobře. Na začátku roku proběhla evaluace 

pracovních skupin a vyhodnocení evaluace. S výsledky evaluačního šetření jsme seznámili členy ŘV. 

Dále se na pracovních skupinách probírala dokumentace MAP – SWOT-3 analýzy, strategická část 

dokumentu MAP, vyhodnocení AP aj.  

Školení pro pedagogické pracovníky 

Datum Název Poznámka 

7.1. 2021 Bínová – SPU v kostce ZŠ 

15.2.2021 Bednářová – Posouzení a stimulace vývoje dítěte v předškolním věku MŠ a ZŠ 

17.3.2021 
Kropíková 
MŠ a ZŠ– Hry a činnosti pro prevence agrese a agresivity u dětí MŠ 
ZŠ – Kyberšikana – zraňování, které není vidět 

MŠ a ZŠ 

8.4.2021 Opravil – Průřez tématy ZŠ 

26.4.2021 Kmochová – Dechové cvičení a techniky jako první pomoc při stresu MŠ MŠ a ZŠ 

 

Dokumentace MAP 

Řídící výbor byl seznáme s dokumentací MAP, kterou jsme během prvního půlroku vytvářeli, či 

aktualizovali. K dokumentům nebyly vzneseny žádné připomínky. 



 
 

 
 

• Vyhodnocení akčního plánu 

• Aktualizace potřeb škol 

• Aktualizace SWOT analýzy 

• Vytvoření Strategického rámce 2021–2027 aj. 

Další aktivity 

• Podpora pedagogických pracovníků ZŠ – knihy pro rozvoj PP 

• Podpora environmentální výchovy v MŠ a ZŠ 

• Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ – Františkovy chaloupky 

Dále jsme členům ŘV představili plán aktivit na druhé pololetí roku 2021. Jedná se o další zapojení 

knihoven do projektu MAP, setkání se zástupci obcí, podniků a NNO, podpora polytechnického 

vzdělávání v ZŠ, podpora EVVO v MŠ a ZŠ, zavádění nových výukových metod do MŠ v rámci 

polytechnického vzdělávání – lekce MTU. 

Probrali jsme program seminářů, workshopů a školení, které proběhnou na podzim/zimu 2021: 

Datum Název Poznámka 

Září 2021 Freyová – Františkova chaloupka MŠ a ZŠ 

15. 9. 2021 Líska – Jak učit POLY MŠ 

16.9.2021 Líska – Učíme se venku  ZŠ 

23.9.2021 Kropíková – téma v jednání Rodiče, ZŠ, MŠ, veřejnost 

29.9.2021 Pavlicová – Vady řeči a jejich náprava v 1. a 2. třídě ZŠ ZŠ 

Říjen 2021 IKAP – Vzdělávací program pro DVPP ZŠ ZŠ 

Říjen 2021 IKAP – Vzdělávací program pro DVPP MŠ MŠ 

15.10.2021 Pekařová – Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě  Rodiče, ZŠ, MŠ, veřejnost 

4.11.2021 Hubatka – Formativní hodnocení ZŠ 

??? Toflová – ukázková hodiny v MŠ Frýdek-Místek, Čeladná MŠ 

??? Matematická gramotnost ZŠ 

??? Snoezelen Kaštánek MŠ 

 

Personální změny v projektu 

V květnu proběhlo výběrové řízení na manažera projektu a koordinátora projektu. Od července tento 

nový zaměstnanec nahradí stávajícího manažera. Také dojde ke změně v pracovních skupinách, a to 

v červnu a na podzim.  

Ing. Hana Plšková z projektu MAP odchází. Na MAS Ploština doručila rezignaci na člena a předsedu 

Řídícího výboru. Členové Řídícího výboru vzali tento fakt na vědomí. 

Informace k MAP III 

Manažerka projektu představila výzvu na MAP III. Do konce června dojde k projednání žadatele na MAP 

III.  

 



 
 

 
 

 

Byl popsán možný žadatel, ukončení příjmu žádostí, minimální délka projektu, možné zahájení a 

ukončení projektu MAP, maximální výše výdajů, aktivity MAP a cíl MAP. 

3. Návrh na předsedu Řídícího výboru 

Jak bylo zmíněno výše, dosavadní předsedkyně ŘV Ing. Hana Plšková rezignovala na funkci předsedy 

ŘV. Popsala, jak zaniká členství v ŘV a jaké povinnosti má předseda ŘV MAP. 

Realizační tým projektu MAP navrhl na nového předsedu Ing. Petra Machů, který byl zapojen jak do 

MAP I, tak i do MAP II. Další návrhy na předsedu nepadly a všichni zúčastnění s návrhem souhlasili. Po 

skončení online jednání proběhne volba předsedy ŘV formou per-rollam. 

4. Dokumentace MAP 

Kromě dokumentace, kterou jsme řešili v bodě 2 – informace o projektu, jsme podrobněji rozebrali 

Strategický rámec MAP. 

Strategický rámec do roku 2023 musíme zakonzervovat a nahradit ho novým Strategickým rámcem, 

který bude na období 2021–2027.  

V rámci přípravy nového programového období 2021–2027 v IROPu jsme tedy vyplnili nové tabulky 

investičních záměrů, které nám zaslal Řídící orgán. Setkali jsme se s řediteli našich mateřských a 

základních škol, se kterými jsme do tabulek zanesli nové investiční záměry. Následně jsme tabulky 

předali k doplnění a schválení zřizovatelům. Byly osloveny i NNO a další instituce zabývající se 

vzděláváním dětí a žáků a celoživotním učením. 

Nový Strategický rámec neobsahuje již realizované projekty. Ty, které chtějí zřizovatelé, školy a ostatní 

organizace působící ve vzdělávání realizovat, jsme přenesli ze starého SR do nového a upravili do 

požadované podoby. Dále jsme doplnili nové investiční záměry. 

Po skončení tohoto online setkání zašleme členům ŘV konečné verze Strategického rámce do roku 

2023 a Strategického rámce na období 2021–2027. Proběhne schvalování těchto dokumentů formou 

per-rollam. 

5. Diskuze  

Dalším bodem jednání byla diskuze. Vystoupil pouze zástupce KAPu pan Výsmek, který mluvil o 

zajímavých seminářích o kyberšikaně, které bude KAP pořádat jak pro pedagogické pracovníky, tak i 

pro rodiče a veřejnost. Okrajově se zmínil o krajské inkluzivní koncepci.  

6. Závěr 

Na závěr poděkovala manažerka MAP všem zúčastněným, vysvětlila jim, jak bude probíhat hlasování 

formou per rollam o schvalování dokumentů MAP. 

Ve Vysokém Poli, dne 16. 6. 2021 

Zapsala: Ing. Hana Plšková  ………………………………………………… 

 


