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Zápis ze setkání Řídícího výboru MAP 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě 

Datum konání: 22. listopadu 2017 od 13:30  

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)  

Omluveni: Petr Adam, Alena Jindrová 

Způsob hlasování: konsenzem dle jednacího řádu  

Program:  

    Přivítání členů a aktuality 

     Dohoda o vzájemné spolupráci (memorandum)  

     Strategický rámec - aktualizace  

     Akční plán 

     Analytická část, Implementační část 

 Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

 Návrhy a diskuze 

 

1. Přivítání členů a aktuality  

Zasedání Řídícího výboru bylo zahájeno v 13:30 hodin. Paní Karolína Ortová, jako zástupce 

realizátora projektu, přivítala účastníky setkání Řídícího výboru MAP. Karolína Ortová 

konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a Řídící výbor je dle prezenční listiny usnášení 

schopný.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele:  

Byl podán návrh na ověřovatele zápisu pana Luďka Kovaříka a pana Petra Zadinu. 

Zapisovatelem paní Květu Lutnerovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo.  

Návrh usnesení:  

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Kovaříka a pana Petra Zadinu. 

Zapisovatelem Květu Lutnerovou.  

Usnesení č. 1 bylo konsenzem přijato 

Ke konci září byla zaslána všem zainteresovaným subjektům pozvánka o konaném pracovním 
workshopu pro všechny pracovníky škol, včetně jejich zřizovatelů pro území ORP Havlíčkův 
Brod.   
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Setkání se uskuteční 30. 11. 2017 (čtvrtek) v klubu OKO v Havlíčkově Brodě na Smetanově 
náměstí od 17:00 hodin. Všichni zástupci zřizovatelů, škol a neformálního vzdělávání jsou zváni 
pro otevřené pracovní jednání.  
  

2. Dohoda o vzájemné spolupráci (memorandum o vzájemné spolupráci) 

Memorandum je považováno za materiál pro podporu partnerství v území, které v ní bude 

deklarováno. Po závěrečném projednání a schválení Řídícím výborem bude korespondována 

k podpisu zřizovatelům a ředitelům, včetně dalších subjektů a bude se dokládat k výstupu 

projektu.  

Karolína Ortová nechává Řídící výbor hlasovat o schválení Memoranda o vzájemné spolupráci. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje Memorandum o vzájemné spolupráci. 

Usnesení č. 2 bylo konsenzem přijato 

3. Strategický rámec – aktualizace 

Na zasedání Řídícího výboru ze dne 18. 1. 2017 byla schválena aktualizace Strategického 

rámce. Od té doby nebyla vyjádření z území potřeba pro jeho aktualizaci.  

V rozmezí říjnu a listopadu byla dána možnost všem zainteresovaným své záměry ve 

Strategickém rámci prokontrolovat a aktualizovat, před plánovaným zasedáním Řídícího 

výboru. Strategický rámec byl v dostatečném časovém prostoru rozeslán  a po zpětné vazbě 

byly upravené informace do Strategického rámce zapracovány. Podklad byl zaslán všem 

členům Řídícího výboru v režimu změn. 

Řídící výbor nechává hlasovat o aktualizaci Strategického rámce. 

Návrh usnesení:  

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP pro 

ORP Havlíčkův Brod. 

Usnesení č. 3 bylo konsenzem přijato 

4. Akční plán 

Při tvorbě dokumentu Akčního plánu pro území ORP Havlíčkův Brod se vycházelo ze 

schváleného Strategického rámce MAP. Všechny školy byly osobně navštíveny a projekty 

konzultovány a definovány. Jedná se o materiál, který je podkladem pro budoucí čerpání na 

drobné projekty a rozvoj škol, v rámci navazujícího projektu „MAP II a Implementace MAP“. 

V praxi to znamená, že bude jedna výzva na výše zmíněný projekt (žadatelem a realizátorem 

Královská stezka o.p.s.). V něm bude zahrnuta část pro další zpracování a aktualizace MAP 
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(jako doposud – aktualizace akčního plánu, prostor pro semináře, exkurze), ale druhou částí 

bude tzv. Implementace MAP, ve které, jak už bylo zmíněno, bude možné realizovat projekty 

v území SO ORP Havlíčkův Brod uvedené v akčním plánu nynějšího MAP (např. sdílení rodilého 

mluvčího, vedení kroužků, vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků, drobné 

vybavení, apod.) 

 

Návrh byl v dostatečném časovém prostoru rozeslán  na dotčené subjekty a po zpětné vazbě 

byly upravené informace do Akčního plánu zapracovány. Akční plán byl v dostatečném 

časovém předstihu rozeslán na členy ŘV. 

Řídící výbor nechává po představení Akčního plánu Karolínu Ortovou hlasovat o schválení.  

Návrh usnesení:  

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje nynější podobu Akčního plánu MAP pro ORP 

Havlíčkův Brod. 

Usnesení č. 4 bylo konsenzem přijato 

5. Analytická část, Implementační část 

Analytická část je zaměřena na základní informace řešeného území, fyziogeografické a 

socioekonomické vlastnosti ORP Havlíčkův Brod, analýzu strategických záměrů, obsahuje 

vyhodnocení dotazníkového šetření, poukazuje na dopravní dostupnost, nynější stav školství i 

sociálně patologické jevy. Ve specifické části se pak nachází informace o analýze rizik a 

tématech MAP v řešeném území. 

Implementační část zahrnuje: 

 Řízení a organizační zajištění MAP (struktura) – zde jsou zmíněny pozice realizačního a 

odborného týmu, jejich náplně práce a odpovědnost, vyjmenováni členové Řídícího 

výboru, jejichž povinností je dodržovat Jednací řád, je zde zakotven cíl setkání při 

kulatých stolech, cíl partnerství MAP, náplň a seznam členů pracovních skupin   

 Aktualizace MAP – udává frekvenci aktualizace Strategického rámce a Akčního plánu 

 Monitoring a vyhodnocení realizace MAP (evaluace) – úspěšnost a vyhodnocení 

procesů vytváření partnerství, výsledků a dopadů akčního plánu a dopady na strategii 

MAP  

 Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP – informace o 

projektu, povinná publicita (web, novinové články, plakáty, pozvánky, sociální sítě, 

osobní schůzky) 

Analytická, Implementační část byly spolu s Akčním plánem a Strategickým rámcem zaslány 

jako podklady Řídícímu výboru k prostudování v dostatečném předstihu. 
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Řídící výbor nechává po představení Analytické a Implementační části hlasovat o schválení.  

Návrh usnesení:  

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje podobu Analytické a Implementační části MAP pro 

ORP Havlíčkův Brod. 

Usnesení č. 5 bylo konsenzem přijato 

Všechny části finálního místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Havlíčkův Brod byly 

schváleny.  

Řídící výbor schvaluje finální podobu MAP. MAP bude zveřejněn na webových stránkách 

nositele, Strategický rámec po aktualizaci bude zaslán na krajský úřad Kraje Vysočina pro 

zveřejnění na portálu Územní dimenze.  

Finální MAP bude přiložen k žádosti pro MAP II. 

6. Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

Realizační tým bude nyní praktikovat všechny nutné činnosti k úspěšnému dokončení 

projektu. Další zasedání Řídícího výboru je plánováno na leden, kde se budou kontrolovat 

výstupy projektu (evaluace) a plnění indikátorů projektu. 

7. Návrhy a diskuze 

Volně diskutovanou oblastí byl projekt MAP II, který bude připravován na začátku roku 2018. 

Diskutovalo se o možných implementačních aktivitách, možnostech sdílení apod.  

Účastníci se doptávali i na výzvy IROP vyhlašovaných ze strany MAS.  

Další zasedání ŘV se bude konat 24.1.2018 od 10:00 hodin.  

 

Karolína Ortová poděkovala všem zúčastněným a ukončila jednání. 

V Havlíčkově Brodě dne 22. listopadu 2017  
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Výpis z usnesení jednání Řídícího výboru 

1) Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Kovaříka a pana Petra 

Zadinu. Zapisovatelem Květu Lutnerovou.  

2) Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje Memorandum o vzájemné spolupráci. 

3) Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP 

pro ORP Havlíčkův Brod. 

4) Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje nynější podobu Akčního plánu MAP pro ORP 

Havlíčkův Brod. 

5) Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje podobu Analytické a Implementační části MAP 

pro ORP Havlíčkův Brod. 

 

Zapsala: Květa Lutnerová 

Ověřili: Luděk Kovařík, Petr Zadina 

 


