Zápis jednání Řídícího výboru
k tvorbě MAP Železnobrodsko
Termín a místo konání: 15. 6. 2017, od 11 hodin, zasedací místnost MěÚ Železný Brod
Přítomní: viz prezenční listina
Jednání zahájil manažer projektu v 11 hodin. Po sečtení účastníků na prezenční listině bylo
zjištěno, že je přítomno 10 z 16 členů Řídícího výboru, dle platného jednacího řádu ŘV bylo
jednání vyhlášeno za usnášeníschopné. Manažer dále určil zapisovatele zápisu paní
Kvintusovou a ověřovatele zápisu paní Jeníčkovou.
Program byl na základě podnětů z území doplněn o bod č. 2 – aktualizace členské základny
Řídícího výboru. Proti doplnění programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program:
1. Prezence hostů, úvod
2. Aktualizace členské základny ŘV
3. Aktuální informace o stavu realizace projektu
4. Výstupy z jednání pracovních skupin
5. Akční plán
6. Různé, diskuze, závěr
Aktualizace členské základny
Řídící výbor MAP je složen z řad ředitelů školských a volnočasových zařízení, zástupců
zřizovatelů škol, pedagogů, rodičů, kraje, MAS a dalších relevantních aktérů. Aktuálně čítá ŘV
16 členů. V průběhu realizace tvorby Místního akčního plánu vzdělávání vyplynula potřeba
aktualizovat členskou základnu. Zástupkyně pedagogů ze ZŠ Pelechovská, paní Kateřina
Mannová se z časových důvodů nemůže pravidelně zúčastňovat jednání ŘV, proto navrhuje
svou pozici uvolnit a nabídnout řediteli ZŠ Pelechovská, panu Milanu Hlubučkovi.
Pan ředitel blíže představil své dosavadní zapojení do projektu a motivaci stát se členem ŘV –
jako ředitel ZŠ je v celém průběhu projektu pravidelně informován o relevantních výstupech,
které vyplývají z tvorby MAP, podílí se na jejich tvorbě, aktivně se zúčastnil několika
předchozích jednání ŘV jako host. Je také seznámen s jeho jednacím řádem a statutem.
Prostoru pro položení doplňujících otázek nikdo nevyužil, následně byli přítomní členové ŘV
vyzváni k volbě pana Hlubučka jako řádného člena, který bude zastupovat ředitele škol.
Hlasování: Pro: 10; Proti: 0; Zdržel se: 0
Usnesení č. 1: Řídící výbor k tvorbě MAP Železnobrodsko odvolává na vlastní žádost Kateřinu
Mannovou ze ZŠ Pelechovská z členské základny a na její místo volí ředitele ZŠ Pelechovská,
pana Milana Hlubučka jako člena ŘV zastupujícího ředitele škol.
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Aktuální informace o stavu realizace projektu
Analytická část, výstupy pro strategickou část, aktualizovaný strategický rámec (vč. popisu
investičních a neinvestičních priorit) – hotovo.
Realizační tým ve spolupráci s pracovními skupinami a dalšími relevantními aktéry ve
vzdělávání zapracoval všechny relevantní připomínky a doplnění, které se vázaly k výstupům
pro strategickou část a aktualizaci strategického rámce.
V současné době zpracovává realizační tým návrh akčního plánu, evaluační zprávu (viz
samostatné body tohoto jednání), návrh implementační části.
Budování znalostních kapacit – v rámci tvorby projektu byl realizován 42 hodinový
akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí, seminář Autoevaluace MŠ, Diskuzní
konference ředitelů. Další akce jsou ve fázi příprav a jsou plánovány na podzim (např. Zážitková
pedagogika v praxi, Konference ředitelů ZŠ s přizváním odborníků). Výběr a četnost
vzdělávacích akcí vyplývá z diskuzí ze zástupci vzdělávacích zařízení, jejich aktuálních potřeb a
časových možností.
Pracovní skupiny – komunikace se členy pracovních skupin probíhá elektronickou formou,
telefonicky, při osobních jednáních. Poslední zasedání pracovních skupin proběhlo 8. 6. 2017
v Železném Brodě. Jejich práce spočívala především ve spoluvytváření akčního plánu,
připomínkování evaluační zprávy (viz samostatné body tohoto jednání).
Možnosti pokládat dotazy k realizaci projektu nikdo nevyužil, následně byli členové ŘV vyzváni
k vzetí na vědomí Informací o stavu realizace projektu.
Usnesení č. 2: Řídící výbor MAP bere na vědomí aktuální informace o stavu realizace projektu
a výstupy z jednání pracovních skupin.
Evaluace projektu
Realizační tým vypracoval ve spolupráci s pracovními skupinami návrh Průběžné
sebehodnotící zprávy realizace projektu, který byl rozeslán členům ŘV k připomínkování.
Obsahem zprávy je popis uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení, klíčoví aktéři; popis
aktivit projektu; popis výstupů, očekávaných výsledků, udržitelnost a další dodatečné
informace.
Prostoru k zapracování posledních připomínek nikdo nevyužil, proto byli přítomní členové
vyzváni ke schválení Zprávy.
Hlasování: Pro: 11; Proti: 0; Zdržel se: 0
Usnesení č. 3: Řídící výbor schvaluje Průběžnou sebehodnotící zprávu MAP Železnobrodsko.
Akční plán
Akční plán obsahuje tři části – souhrnný akční plán na období 2016 – 2023, podrobněji je
rozepsán v ročním akčním plánu (2017 – 2018) a aktivity spolupráce vzdělávacích zařízení.
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Dokument vychází ze zjištěných potřeb a plánů v území a slouží k upřesnění Strategického
rámce MAP, obsahuje přehled jednotlivých projektů, jejichž realizací dojde k naplňování
priorit a cílů.
Návrh souhrnného akčního plánu a aktivit spolupráce vypracoval ve spolupráci s pracovními
skupinami realizační tým projektu a předkládá ho řídícímu výboru ke schválení, roční akční
plán bude ještě konzultován s jednotlivými zástupci vzdělávacích zařízení, připomínky lze
zasílat do 20. 7. 2017.
Hlasování: Pro: 11; Proti: 0; Zdržel se: 0
Usnesení č. 4: Řídící výbor schvaluje Akční plán MAP Železnobrodsko, včetně popisu Aktivit
spolupráce.
Různé, diskuze
V rámci diskuze zástupci realizátora projektu přiblížili obsah právě vyhlášené výzvy MAS Achát
na Prorodinná opatření v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na
podporu realizace příměstských táborů, dětských skupin a školních klubů, které doplní
nedostačující kapacitu školních družin. Termín ukončení příjmu žádostí je 14. 7. 2017.
Dokumenty k výzvě jsou k dispozici na webu MAS Achát (http://www.mas-achat.cz/vyzvy/opzamestnanost/vyzva-prorodinna-opatreni-1).
Závěr, přehled usnesení ŘV
Usnesení č. 1: Řídící výbor k tvorbě MAP Železnobrodsko odvolává na vlastní žádost Kateřinu
Mannovou ze ZŠ Pelechovská z členské základny a na její místo volí ředitele ZŠ Pelechovská,
pana Milana Hlubučka jako člena ŘV zastupujícího ředitele škol.
Usnesení č. 2: Řídící výbor MAP bere na vědomí aktuální informace o stavu realizace projektu
a výstupy z jednání pracovních skupin.
Usnesení č. 3: Řídící výbor schvaluje Průběžnou sebehodnotící zprávu MAP Železnobrodsko.
Usnesení č. 4: Řídící výbor schvaluje Akční plán MAP Železnobrodsko, včetně popisu Aktivit
spolupráce.
V Železném Brodě, dne 15. 6. 2017

……………………………………………
Mgr. František Lufinka
předseda Řídícího výboru
Zapsala: Lenka Kvintusová

………………………………

Ověřovatel zápisu: Martina Jeníčková

………………………………
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