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Zápis ze zasedání Řídícího výboru č. 2 

projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 

 

Datum konání:   9. června 2016 od 15.00 hodin 

Místo konání:   zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomni:   10 přítomných, 6 omluveno; viz. Prezenční listina 

Způsob hlasování:  pro X, proti X, zdržel se X 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Seznámení s aktuálním stavem projektu a s průběhem prací 

3. Výsledky šetření, závěry kulatých stolů a stanovené priority území 

4. Strategický rámec MAP 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

1. Úvodní slovo 

Předseda Řídícího výboru, starosta města Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Karel Pačiska, se z jednání 

omluvil a za svého zástupce na tomto zasedání jmenoval p. Libora Pokorného, předsedu 

Mikroregionu Bystřicko. Pan Libor Pokorný přivítal přítomné a zahájil jednání, jehož hlavním bodem 

je dokument Strategický rámec MAP, který definuje priority území. 

2. Seznámení s aktuálním stavem projektu a s průběhem prací 

Lenka Víchová seznámila přítomné s postupem prací na projektu a s dílčími výstupy od 3. března, kdy 

se konala ustavující schůze Řídícího výboru. Především byla nastavena komunikace v území 

a postupně osloveni všechny subjekty předškolního, základního a zájmového a neformálního 

vzdělávání. Se zástupci těchto subjektů a zřizovatelů těchto subjektů byla uskutečněna osobní setkání 

se zástupci realizačního týmu. Na základě sesbíraných podnětů byl sestaven rámec témat pro diskuzi 

ke stanovení priorit na kulatých stolech. Kulaté stoly proběhly v měsíci květnu v obci Rožná a městě 

Bystřice nad Pernštejnem. Cílem kulatých stolů bylo najít priority území a stanovit si cíle, které 

povedou ke kvalitnějšímu vzdělávání každého žáka v území a to ve vazbě na povinná, doporučená i 

volitelná opatření MAP. Dohoda o prioritách území na kulatých stolech se stala posledním stavebním 

kamenem dokumentu Strategický rámec MAP. 

Stav projektové žádosti o finanční podporu z OP VVV projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Bystřice nad Pernštejnem“ je stále ve fázi čekání na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 

strany Řídícího orgánu OP VVV. Termíny jednotlivých fází hodnocení projektové žádosti byly ze strany 
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poskytovatele dotace prodlužovány, a následné technické problémy systému ISKP 2014+ způsobily, 

že žádost o podporu není dosud podložena vydaným právním aktem. Dle stanoviska OP VVV by tak 

mělo nastat do konce měsíce června 2016.  

3. Výsledky šetření, závěry kulatých stolů a stanovené priority území 

Lenka Víchová za realizační tým dále shrnula výsledky dotazníkové šetření MŠMT, do kterého se 

zapojili všechny školy z území v období prosinec 2015 – 2016. Realizační tým tyto výsledky obdržel 

v agregované podobě za celé území. Z těchto dat jasně vyplynulo, že prioritou území číslo jedna je 

Rozvoj infrastruktury škol, následně Podpora inkluzivního vzdělávání a Podpora matematické 

gramotnosti a polytechnického vzdělávání. Z místního šetření je za území jednoznačně nejčastější 

potřeba investic do infrastruktury a vybavení škol a finanční podpora kantorů ve vazbě na inkluzivní 

vzdělávání a zájmové vzdělávání.  

Strategické dokumenty zahrnující oblast školství na území výše uvedené priority potvrdily.  

 

4. Strategický rámec MAP 

Strategický rámec MAP byl sestaven na základě doporučených postupů se zapojením dotčených 

subjektů. Jeho návrh mohli připomínkovat dotčené osoby z území včetně členů Řídícího výboru. 

K navrženému obsahu rámce nebyly vzneseny připomínky.  

Lenka Víchová dále upozornila, že vzhledem ke komplikacím, které vznikly s tvorbou v posledních 3 

týdnech, na možnost odložení schválení Strategického rámce. Důvodem jsou nejasnosti s obsahem 

Strategického rámce, na který Řídící orgán projektu (MŠMT) vydalo vzorový dokument k 19. 5. 2016, 

který obsahuje nejasnosti a doposud není nikdo kompetentní z řad Řídícího orgánu, s kým by bylo 

možné konzultovat správnou podobu rámce. Lenka Víchová upozornila na důležitost dokumentu 

z hlediska čerpání dotací z IROP a také na skutečnost, že po schválení Strategického rámce není 

možné provádět aktualizace min. 6 měsíců (podmínka IROP).   

Pan Libor Pokorný, zastupující předsedu, navrhl odložit schválení Strategického rámce MAP na konec 

června a to písemnou formou per-rollam, členové Řídícího výboru s tímto postupem souhlasili a byl 

navržen následující harmonogram: 

 do 22. 6. 2016 - zaslat připomínky ke Strategickému rámci (aktuální vzor v příloze) 

 23. 6. 2016 – oznámení o zahájení písemného hlasování 

 do 30. 6. 2016 12.00 hod písemně zaslat stanovisko pro/proti/ zdržel se hlasování 

 

Hlasování:  

Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Členové řídícího výboru souhlasí s odložením hlasování o schválení Strategického rámce 

MAP na termín 23. 6. 2016, které proběhne písemnou formou. 

 

 

 

5. Diskuze 
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Členové Řídícího výboru diskutovali nad podobou Strategického rámce a nad důležitostí zařazení 

svých investičních priorit do tohoto dokumentu. Projekt, který bude usilovat o dotační podporu 

z IROP a nebude v tomto dokumentu uveden, bude Řídícím orgánem IROP vyřazen v první fázi 

hodnocení. Z toho důvodu bude Strategický rámec včetně seznamu projektových záměrů pro 

investiční intervence v SC 2.4 IROP rozeslán na ZŠ a MŠ, které budou vyzvány k případnému doplnění 

a aktualizaci projektových záměrů, pokud budou chtít podat žádost o dotaci již v letošním roce. 

 

6. Závěr 

Pan Libor Pokorný přítomným poděkoval za účast a setkání ukončil. Příští setkání Řídícího výboru se 

uskuteční v  

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14. června 2016 

 

 

Zapsala: 

Mgr. Lenka Víchová 

 

 

 

 

Ověřil: 

Libor Pokorný, předseda Mikroregionu Bystřicko, člen řídícího výboru 

 

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Strategický rámec MAP – návrh k připomínkování a doplnění 

Prezentace 


