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„MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 

 

 

 Zápis z 1. řádného zasedání Řídícího výboru
  

 

 

Termín konání: 2021-09-09, 13:00 hodin 

Místo konání:  Eden, vzdělávací centrum, panská místnost, Bystřice nad Pernštejnem,  
 

Účastníci: viz prezenční listina, z celkového počtu 23 členů 7 omluveno 
 

 

Program schůzky: 

1. Úvodní slovo starosty města 

2. Návaznost projektu MAP II na předchozí MAP I 

3. Sestavení a priority projektové žádosti 

4. Návrh členů Řídícího výboru a Pracovních skupin 

5. Podklady k Jednacímu řádu a Statutu Řídícího výboru – návrhy změn a doplnění 

informací k původním dokumentům z MAP I 

6. Závěr 
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1. Úvodní slovo starosty města 

Ing. Karel Pačiska přivítal v úvodu všechny přítomné a zahájil tím první setkání členů Řídícího 

výboru projektu MAP III – Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem, který byl schválen 

v červenci 2021 schválen a je již v území realizován. Navazuje tak bez přestávky na projekt 

MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Bystřice nad Pernštejnem, který byl ukončen k poslednímu 

červnu 2021. Krátce pohovořil o významu vzdělávání a výchovy v uplynulém období, které bylo 

ovlivněno světovou pandemií COVID-19 a s tím spojenými změnami ve formách a v metodách 

vzdělávání, ocenil práci pedagogů i rodičů.  

Vize projektu MAP III je stručná a pro realizátory značnou výzvou: „VZDĚLANÉ BYSTŘICKO“. 

Vychází z úvodní části Strategického rámce 2021/05, která obšírně představuje Vizi 2023 

„Vzdělání v ORP Bystřice nad Pernštejnem se uskutečňuje ve zdravém prostředí 

zrekonstruovaných škol s kvalitním zázemím, které disponují potřebnými pomůckami a 

vybavením. Škola je pro pedagogy, děti i rodiče příjemným, zdravým a bezpečným místem 

vzájemné důvěry a spolupráce, místem otevřeným pro všechny děti bez rozdílu jejich 

socioekonomického zázemí, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami. Klade důraz 

na vzdělání a všechny postupy jsou vedeny v nejlepším zájmu dítěte a žáka. Výuka a výchova 

dětí a žáků je vedená odborně vzdělanými, kreativními, spokojenými a spravedlivě 

ohodnocenými pedagogy, kteří připravují žáky k úspěchu ve vzdělávání a následně na trhu 

práce. Území disponuje kvalitními školami s odbornými speciálními pedagogy, kteří nabízí 

nejvyšší odbornou péči a vzdělání pro žáky s různým znevýhodněním.“ 

 
Ing. Zelená doplnila základní údaje o projektu: 

 ŘO OP VVV vydal Výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území dne 30.9.2020. 

 Žádost o poskytnutí dotace na projekt MAP III – Akční plánování v ORP Bystřice nad 

Pernštejnem podána 24.2.2021. 

 Povinné aktivity projektu: 

a) Řízení projektu, 

b) Místní akční plány rozvoje vzdělávání III. 
 

Dne 28.7.2021 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20_082/0019551-01: 

 

Realizaci projektu Název projektu dle 
MS2014+:1  

MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad 
Pernštejnem  

Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019551  

Dotace ve výši:  3.230.627,40 Kč 

Termín realizace projektu: 1.7.2021 – 30.11.2023 

Procento škol zapojených do projektu: 100 % 
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2. Volba předsedy Řídícího výboru MAP III  

 

Prvním bodem jednání byla volba předsedy Řídícího výboru. Ing. Jitka Zelená přednesla návrh, 

který byl diskutován na schůzce realizačního týmu s vedením města Bystřice nad Pernštejnem, 

a to zvolit pro Ing. Karla Pačisku. Tento návrh obdrželi  členové Řídícího výboru v písemné 

formě mailem společně s dokumenty ke schvalování, nikdo ve stanoveném termínu 

nenavrhnul jinou osobu. 

Předseda Řídícího výboru 

Volba nového předsedy Řídícího výboru – v návrhu je jedna osoba: Ing. Karel Pačiska 

 

Hlasování:  Pro: 16  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2: Ing. Karel Pačiska byl schválen novým předsedou Řídícího 

výboru projektu MAP III – Akční plánování v ORP Bystřice nad 

Pernštejnem. 

 

Představení dokumentů 

Ing. Jitka Zelená krátce představila dokumenty, které byly řádně a včas předem všem členům 

Řídícího výboru rozeslány k připomínkování. Žádné připomínky nebyly zaznamenány. 

Představení dokumentů, význam, schvalování: 

 

I. Statut Řídícího výboru  

Prvním schvalovaným dokumentem byl Statut Řídícího výboru. 

Hlasování:  Pro: 16  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2:  Statut Řídícího výboru byl schválen. 

  

II. Jednací řád Řídícího výboru 

Druhým schvalovaným dokumentem byl Jednací řád Řídícího výboru. 

Hlasování:  Pro: 16  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2:  Jednací řád Řídícího výboru byl schválen. 
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III. Členové Řídícího výboru 
 

Dalším schvalovaným dokumentem byl Seznam členů Řídícího výboru, kteří budou zastupovat 
jednotlivé organizace po celou dobu realizace projektu MAP III – Akční plánování v ORP 
Bystřice nad Pernštejnem. Členové Řídícího výboru byli vybráni tak, aby vytvářeli 
reprezentativní vzorek subjektů zabývajících se výchovou a vzdělávání dětí a mládeže z území 
a přitom byly dodrženy pokyny metodiky Postupů MAP III, Metodiky tvorby místních akčních 
plánů v oblasti vzdělávání. 
 
Hlasování:  Pro: 16  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2:  Všichni členové Řídícího výboru byli schváleni a to v počtu 23 osob. 

 
 
VI. Členové pracovních skupin 
 

Posledním schvalovaným dokumentem byl Seznam členů Řídícího výboru, kteří budou 
zastupovat jednotlivé organizace po celou dobu realizace projektu MAP III – Akční plánování 
v ORP Bystřice nad Pernštejnem. Pracovní skupiny byly sestaveny dle pokynů metodiky 
Postupů MAP III, Metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání. Představeno 
bylo 5 pracovních skupin, každá má svého vedoucího pracovníka a 3 členy. 
 

Hlasování:  Pro: 16  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2: Všichni členové pracovních skupin byli schváleni, v celkovém počtu 20 

členů. 

 

3. Závěr 

Předseda Řídícího výboru poděkoval za hojnou účast na prvním zasedání, popřál hodně zdaru 

při realizaci projektu a pozval přítomné na Konferenci ředitelů škol s bohatým programem, 

která na zasedání Řídícího výboru přímo navazuje. 

 

V Bystřici nad Pernštejnem, 15.09.2021 

 

Zapsala:  Ing. Jitka Zelená, RT MAP III 
Ověřovatel zápisu:  Mgr. Martin Horák, člen Řídícího výboru 


