
 

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP 
 

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

Datum konání: 2. května 2016 od 10:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsob hlasování: konsenzem dle jednacího řádu 

Program: 

 Seznámení s projektem a představení členů ŘV 

 Schválení statutu, jednacího řádu 

 Volba předsedy ŘV 

 Již realizované činnosti 

 Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

 Vytvoření pracovních skupin 

 Návrhy a diskuse 

 

Cílem prvního setkání Řídícího výboru MAP bylo seznámit všechny přítomné členy Řídícího výboru 

(ŘV) s místním akčním plánováním (MAP), které bude na území po dobu dvou let v rámci projektu: 

„Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod“ probíhat. Dále schválení Statutu a Jednacího řádu a  

volba Předsedy a Místopředsedy Řídícího výboru MAP. Bude také probíhat diskuse k vytvoření 

pracovních skupin.  

1. Úvodní slovo 

Zasedání prvního Řídícího výboru bylo zahájeno v 10:00 hodin. Mgr. Gustav Charouzek, jako zástupce 

realizátora projektu, přivítal účastníky setkání Řídícího výboru MAP a stručně je seznámil s místním 

akčním plánováním na území SO ORP Havlíčkův Brod a historií projektu „Podpora vzdělávání – MAP 

ORP Havlíčkův Brod“. Pan Charouzek konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a Řídící výbor je dle 

prezenční listiny usnášeníschopný.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Pan Charouzek navrhuje určit ověřovateli zápisu pana Petra Zadinu a paní Petru Stránskou. 

Zapisovatelem Karolínu Ortovou. 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 Petra Zadinu a paní Petru Stránskou. 

Zapisovatelem Karolínu Ortovou. 

usnesení č. 1 bylo konsenzem přijato 

 

2. Představení projektu: „Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod“ 

Paní Karolína Ortová představila všem přítomným členům Řídícího výboru MAP projekt: „Podpora 

vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod“, zejména jeho cíl a přínosy, způsob řízení, realizace, 

financování a hlavní výstupy projektu. Dále pak zmínila povinná, doporučená, průřezová a volitelná 

opatření MAP (témata), která bude možno v rámci místního akčního plánu zpracovávat. Informuje o 

tom, že strategický rámec bude i podkladem pro ŘO IROP a OP VVV (návaznost na vypsání výzev).  

3. Sestavení Řídícího výboru 

Členi ŘV byli seznámeni s postupem oslovení zainteresovaných osob v území s žádostí o návrh 

vhodných zástupců do Řídícího výboru a s úlohou tohoto hlavního pracovního orgánu v rámci 

projektu a s dalšími pracovními orgány, které budou v rámci projektu sestaveny (například pracovní 

skupiny). Všichni členové Řídícího výboru dostali krátký prostor pro své představení a představení 

organizace, kterou zastupují.  

 a) Schválení Statutu a Jednacího řádu MAP 

Všem členům ŘV byl předem rozeslán Statut a Jednací řád Řídícího výboru k seznámení a 

připomínkování. Všem členům Řídícího výboru je dán prostor pro vyjádření se o možných úpravách či 

připomínkách k obsahu těchto dokumentů. Připomínky ke Statutu a Jednacímu řádu nejsou.  

Návrh usnesení: 

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

usnesení č. 2 bylo konsenzem přijato 

 b) Volba Předsedy a Místopředsedy Řídícího výboru MAP 

Paní Karolína Ortová představila přítomné členy Řídícího výboru. Přítomní byli vyzváni k navržení 

kandidátů na předsedu. Navrženi byli tito kandidáti: 

1. Jaroslava Hájková  

 

Karolína Ortová navrhla na předsedu Jaroslavu Hájkovou, která má všechny předpoklady k výkonu 

této funkce. O návrhu bude hlasováno. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor schvaluje předsedou Řídícího výboru paní Jaroslavu Hájkovou. 



 
Paní Hájková byla konsenzem všech zúčastněných zvolena předsedkyní ŘV, usnesení č. 3 bylo přijato 

Vzhledem k zastupitelnosti předsedy byl podán návrh na volbu místopředsedy Řídícího výboru. 

Navrženi byli tito kandidáti: 

1. Bc. Ivana Mojžyšková 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor schvaluje místopředsedou Řídícího výboru paní Bc. Ivanu Mojžyškovou. 

usnesení č. 4 bylo konsenzem přijato  

4. Harmonogram práce na MAP na rok 2016 

Karolína Ortová seznámila přítomné členy s harmonogramem prací na MAP v letošním roce, dále s 

jednotlivými výstupy projektu, které budou přijímány Řídícím výborem a aktivitami, které v rámci 

akčního plánování proběhnou (semináře, workshopy, kulaté stoly apod.) 

Pan Ubr je členem pracovní skupiny na MMR – zmiňuje, že strategický rámec má být předložen ne 

nutně před vyhlášením výzvy. Součástí rámce budou podpořitelné záměry. K tématům 

podporovatelným dle IROP. Karolína Ortová dodává, že strategický rámec musí být hotov do půl roku 

od zahájení realizace MAP. Pan Charouzek informuje o možné aktualizaci záměrů ve strategickém 

rámci.  

V následné diskusi je ponechán prostor přítomným pro vyjádření se, ohledně dalšího plánovaného 

termínu setkání Řídícího výboru. Další jednání je navrženo na  22. 6. 2016 od 10:00 hodin. Přítomní 

s tímto návrhem souhlasí.   

5. Navázání MAP na investice 

Pan Gustav Charouzek informoval o skutečnosti, že v případě investičních projektů z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) je zařazení školy či školky, resp. jejího požadavku do MAP 

podmínkou pro přiznání dotace z tohoto operačního programu. Zanesení investičních priorit do 

Strategického rámce MAP je plánováno do června tak, aby školy z území mohly žádat o dotace a tuto 

podmínku splnily.  

6. Vytvoření pracovních skupin 

Paní Petra Stránská informovala, že v rámci MAP by měly být vytvořeny  pracovní skupiny, které by 

spoluvytvářely dokumenty místního akčního plánu vzdělávání a připomínkovaly by dokumenty 

vytvořené odborným týmem. Navrženy byly 3 pracovní skupiny. Jednalo by se o pracovní skupinu 

tvořenou ze zástupců z mateřských škol, pracovní skupinu tvořenou ze zástupců ze základních škol a 

pracovní skupinu tvořenou zástupci dalšího vzdělávání. Každá skupina by měla ideálně šest a více 

členů a byla by po celou dobu otevřena dalším zájemcům. Řídící výbor byl vyzván k vyslovení návrhů 

na členy pracovních skupin. Další návrhy budou přímo konzultovány s dotčenými osobami do konce 

prvního květnového týdne s nimiž bude v rámci následné komunikace navržen termín jednání. 



 
Pan Ubr konstatuje překryv v oblasti formálního a neformálního vzdělávání. Dodává, co může být 

v KAP (krajský akční plán) a co i v MAP. Postupovalo by se tematicky. Volný čas dětí a mládeže je 

vhodný začlenit do MAP. Vzdělávání dospělých zahrne KAP. Záleží také na tématu, k jakému se budou 

NNO hlásit - nadřazený pohled všech institucí neformálního vzdělávání. Pan Petr Čáp říká, že skupina 

6ti lidí bude asi nedostačující, uvidí se při fungování. Paní Fryšová dodává, že Kraj nezastřešuje 

všechny NNO. Červený kříž, Fokus Vysočina…. Pan Ubr doporučuje oslovit případné členy pracovních 

skupin přes media. Je třeba postihnout celé spektrum činnosti dle pana Adama (i zdravotní sféra), 

apod. Je nutné, aby skupina byla funkční. Pan Čáp komunikoval s MŠMT, vše je otevřené, čekají, co 

vzejde za potřeby z území, aby měly argumenty, co a proč podpořit. Paní Mojžyšková navrhuje pro 

zařazení do pracovních skupin i sportovní oddíly. Pan Čáp dává příklad vzdělávání ve sportovním 

kroužku v návaznosti na sociálně slabší děti apod.  

Gustav Charouzek navrhuje zapojení NNO na základě podnětu z médií. Lze i oslovit napřímo. Kraj 

Vysočina má databázi neziskových organizací, která bude zaslána na nositele MAP, který následně 

osloví zástupce s možností zapojení se do pracovních skupin. Petr Čáp upozorňuje na rozdíl mezi 

informálním a neformálním vzdělávání. Paní Honsová doporučuje využít zkušeností škol, mají 

kontakty na vzdělávací subjekty, tradiční partneři.  

7. Diskuse a závěr 

Přítomní členové diskutovali nad možnými projektovými záměry škol pro nadcházející období a 

provázání s MAP. 

Mgr. Gustav Charouzek ukončil setkání a poděkoval spolu s Karolínou Ortovu, předsedou Řídícího 

výboru, všem přítomným za jejich účast. 

V Havlíčkově Brodě dne 2. května 2016 

Zapsala: Karolína Ortová 

Ověřil: Petr Zadina, Petra Stránská 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 Seznam členů Řídícího výboru 

 Statut Řídícího výboru MAP 

 Jednací řád Řídícího výboru MAP 

 Fotodokumentace 

 

 

 



 
Výpis z usnesení jednání Řídícího výboru: 

 

1. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli pana Petra Zadinu a paní Petru 

Stránskou. Zapisovatelem Karolínu Ortovou. 

2. Řídící výbor schvaluje Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP, který je přílohou tohoto 

zápisu. 

3. Řídící výbor schvaluje předsedou Řídícího výboru paní Jaroslavu Hájkovou. 

4. Řídící výbor schvaluje místopředsedou Řídícího výboru paní Bc. Ivanu Mojžyškovou. 

 

 

Zapsala: Karolína Ortová 

Ověřil: Petr Zadina, Petra Stránská 

 

 


