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Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu 

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 

Datum konání:   27. března 2018 

Místo konání:   zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomni:   14 přítomných, 4 omluveni, hosté; viz. Prezenční listina 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Představení projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Bystřice nad 

Pernštejnem“ 

3. Sestavení Řídícího výboru 

4. Seznámení s organizační strukturou, činností a složením Pracovních skupin 

5. Volba předsedy Řídícího výboru 

6. Statut a Jednací řád Řídícího výboru, Organizační struktura MAP II, složení členů  

Pracovních skupin, Pravidla pro Pracovní skupiny 

7. Diskuze 

8. Závěr 

 

1. Úvodní slovo 

Starosta města Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Karel Pačiska, přivítal přítomné za město, které je 

realizátorem projektu a žadatelem o dotaci na MŠMT. Seznámil členy Řídícího výboru s novým složením 

Realizačního týmu pro projekt MAP II a následně proběhlo vzájemné představení všech zúčastněných. 

Dále předal slovo Ing. Jitce Zelené, která představila projekt MAP II.  

2. Představení projektu 

V březnu 2018 prošla projektová žádost Místí akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad 

Pernštejnem schválením Řídícího orgánu, jak formálních tak i věcných náležitostí projektu. Prozatím 

není vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je realizován od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2021,  

je alokován na částku 9 252 730,20 Kč.  

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ  

a dalších vzdělávacích a kulturních zařízeních v území ORP Bystřice nad Pernštejnem, spolupráce 

s organizacemi jako je Mikroregion Bystřicko a MAS Zubří země o.p.s.  Současně navazuje na aktivity 

naplánované v MAP I a v Akčním plánu. Povinným výstupem projektu bude aktualizovaný MAP II 

s výhledem do roku 2023. Průběžně bude aktualizován Strategický rámec, který je stěžejním 

podkladem pro investiční záměry spolupracujících subjektů. 
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Projekt bude realizován ve čtyřech klíčových aktivitách, KA1 Řízení projektu, KA2 Rozvoj a aktualizace 

MAP, KA3 Evaluace a monitoring a KA4 Implementace MAP. I nadále budou v projektu podporovány 

oblasti rozvoje vzdělávání pedagogů, ředitelů škol, žáků i veřejnosti v rámci tzv. „budování znalostních 

kapacit“; formou seminářů, workshopů, poradenství v oblastech zvyšování kvality předškolního 

vzdělávání a péče, inkluzivního vzdělávání, kariérového poradenství, manažerského vzdělávání a další.  

Rámcově byl představen Harmonogram projektu – bude schvalován na příštím ŘV. 

3. Sestavení Řídícího výboru 

Řídící výbor byl sestaven tak, aby zastupoval všechny klíčové aktéry ve vzdělávání v území ORP Bystřice 

nad Pernštejnem. Byli osloveni všichni původní členové Řídícího výboru MAP I, nově pak byly přizvány 

povinné osoby: za obce, které nezřizují školu a zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji 

(NIDV). Řídící výbor má aktuálně 18 členů. 

4. Seznámení s organizační strukturou projektu, činností a složením Pracovních skupin 

Organizační struktura popisuje rozdělení rolí mezi Řídícím výborem, Realizačním týmem a jednotlivými 

Pracovními skupinami. Řídící výbor je nejvyšší výkonnou platformou MAP II, Realizační tým 

administruje a zpracovává podkladové materiály a zajišťuje plynulý chod projektu. 

Činnost pracovních skupin probíhá v procesu společného plánování a tvorby Místních akčních plánů. 

Pracovní skupina pro financování hraje důležitou roli v oblasti plánování nákladů a zejména identifikaci 

finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Organizačně jsou rozděleny do 5 skupin: 

 Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

 Pracovní skupina pro financování 

 Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání a řemesla  

Se jmenným složením pracovních skupin byly členové Řídícího výboru seznámeni. 

5. Volba předsedy Řídícího výboru 

Dalším bodem programu byla volba předsedy Řídícího výboru. K návrhům na předsedu Řídícího výboru 

byli členové vyzváni v pozvánce na setkání. Vzhledem k tomu, že do setkání Řídícího výboru nebyl nikdo 

navržen, proběhl návrh kandidátů na místě samém. Členové Řídícího výboru jednoznačně navrhli  

na funkci předsedy Řídícího výboru Ing. Karla Pačisku, starostu Bystřice nad Pernštejnem. O tomto 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: 

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Usnesení č. 1: 

Ing. Karel Pačiska byl zvolen za předsedu Řídícího výboru.  
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6. Statut a Jednací řád Řídícího výboru, Organizační struktura MAP II, složení členů Pracovních 

skupin, Pravidla pro Pracovní skupiny 

 

a) Schválení Jednacího řádu Řídícího výboru 

Dalším bodem programu bylo hlasování o schválení Jednacího řádu Řídícího výboru projektu MAP II 

rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem. Jednací řád byl aktualizován z původní verze MAP I 

a doplněn, následně zaslán všem členům k připomínkování. Po zapracování připomínek byla aktuální 

verze Jednacího řádu zaslána ke zhlédnutí ještě před setkáním Řídícího výboru. Předseda Řídícího 

výboru doporučil Statut v předložené formě ke schválení. 

Hlasování: 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2: 

Řídící výbor schvaluje Jednací řád Řídícího výboru MAP II, který je přílohou tohoto zápisu. 

b) Schválení Statutu Řídícího výboru 

Aktualizovaný Statut z původního projektu MAPI byl zaslán k připomínkování. Po zapracování 

připomínek byla aktuální verze Statutu zaslána ke zhlédnutí ještě před setkáním Řídícího výboru. 

Předseda Řídícího výboru doporučil Statut v předložené formě ke schválení. 

Hlasování: 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3: 

Řídící výbor schvaluje Statut Řídícího výboru MAP II, který je přílohou tohoto zápisu. 

c) Schválení Organizační struktury MAP II 

Bylo hlasováno o Organizační struktuře MAP II. 

Hlasování: 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4: 

Řídící výbor schvaluje Organizační strukturu MAP II. 

d) Schválení složení členů Pracovních skupin 

Před hlasováním o složení členů Pracovních skupin, byla na základě podnětu paní ředitelky ZŠ a MŠ 

Rožná, Mgr. Jany Romanové do Pracovní skupiny rovné příležitosti doplněna Mgr. Lenka Novotná. 

Bylo hlasováno o složení členů Pracovních skupin.  

Hlasování: 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 5: 

Řídící výbor schvaluje složení Pracovních skupin. Dokument o složení Pracovních skupin, je přílohou 

tohoto zápisu. 

e) Schválení Pravidel pro Pracovní skupiny 

Dokument Pravidla pro pracovní skupiny byl zaslán k připomínkování. Po zapracování připomínek byla 

aktuální verze zaslána ke zhlédnutí ještě před setkáním Řídícího výboru. Předseda Řídícího výboru 

doporučil Pravidla pro Pracovní skupiny v předložené formě ke schválení.  

Bylo hlasováno o dokumentu Pravidla pro pracovní skupiny. 

Hlasování: 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Usnesení č. 6: 

Řídící výbor schvaluje dokument Pravidla pro pracovní skupiny, který je přílohou tohoto zápisu. 

7. Diskuze  

Ing. Jarmila Zemanová seznámila přítomné s možností konzultační a metodické pomoci pro školy 

z území působnosti MAS Zubří země o.p.s. při vyplňování šablon II a realizaci projektu z OP VVV. 

Mgr. Darina Čermáková v krátkosti představila činnost Národního institutu dalšího vzdělávání, Centra 

podpory Strategického plánování. Nabídla metodickou pomoc při realizaci MAP II. Připomněla konání 

seminářů v souvislosti s MAP II. 

Ing. Jana Hadravová seznámila přítomné s projekty realizovanými krajským úřadem v oblasti školství. 

Mimo jiné upozornila na riziko dvojího financování MAP, KAP, ŠABLONY. 

Mgr. Jiří Dufek, ředitel ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou, vyslovil podnět k doplnění Pracovní skupiny 

pro polytechniku, osobou zastupující některou z místních firem ( Wera Werk, Rathgeber…) 
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8. Závěr 

Ing. Karel Pačiska, poděkoval za výborné pracovní výsledky a dosavadní spolupráci Mgr. Lence Víchové, 

koordinátorce MAP.  K poděkování za spolupráci se připojila i Mgr. Blanka Svobodová, za oddělení 

Školství Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem. Novému Realizačnímu týmu popřál hodně zdaru. 

Následně ukončil setkání a poděkoval, všem přítomným za účast. 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 4. dubna 2018 

Zapsala: 

Jana Štěpánková, administrátor MAP II 

 

 

Ověřil: 

Ing. Karel Pačiska, předseda ŘV MAP 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Seznam členů Řídícího výboru 

Jednací řád Řídícího výboru 

Statut Řídícího výboru 

Složení členů Pracovních skupin 

Pravidla pro Pracovní skupiny 

Prezentace 

Fotodokumentace 


