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Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP 
 

Místo konání: Malá zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou 

Datum konání: 3. října 2018 od 14:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsob hlasování: konsenzem dle jednacího řádu 

Program: 

 Přivítání členů 

 Seznámení s projektem MAP II pro ORP Světlá nad Sázavou 

 Aktualizace Statutu a Jednacího řádu 

 Strategický rámec – aktualizace 

 Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

 Návrhy a diskuse 

Cílem setkání Řídícího výboru MAP bylo seznámit všechny přítomné členy Řídícího výboru (ŘV) 

s místním akčním plánováním (MAP), které bude na území ORP Světlá nad Sázavou po dobu čtyř let 

v rámci projektu: „Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II“ probíhat. Jedná se o navazující 

projekt (první MAP ukončen 31. 1. 2018). Dále schválení aktualizovaného Statutu a aktualizovaného 

Jednacího řádu, volba Předsedy Řídícího výboru MAP. Bude také probíhat diskuse k vytvoření 

pracovních skupin.  

1. Přivítání členů 

Zasedání prvního Řídícího výboru bylo zahájeno ve 14:00 hodin. Mgr. Gustav Charouzek, jako zástupce 

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

akčním plánováním II na území SO ORP Světlá nad Sázavou a historií projektu „Podpora vzdělávání – 

MAP ORP Světlá nad Sázavou“. 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 paní Kláru Kašpárkovou. 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: 
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Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli paní Kláru Kašpárkovou. Zapisovatelem Karolínu 

Ortovou. 

usnesení č. 1 bylo konsenzem přijato 

2. Seznámení s projektem MAP II pro ORP Světlá nad Sázavou 

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

vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II“, zejména jeho cíli a přínosy, způsob řízení, realizace, 

financování a hlavními výstupy projektu. Stěžejní částí projektu je Implementace MAP, kde budou 

realizovány společné projekty zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností u pedagogů a 

pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.  

V minulém projektu MAP I byl Řídící výbor složen z více zástupců (početnější ŘV). Při stanovování 

aktualizovaného složení Řídícího výboru byli členové (stávající i noví) osloveni, a počet členů ŘV byl 

zefektivněn s nižším počtem zástupců. Povinní zástupci často zastupují více subjektů, neboť bylo 

stanoveno, že pro efektivnější jednání je vhodnější nižší počet členů ŘV. Stávající i minulí členi souhlasili 

s tímto navržením. 1 

Karolína Ortová dále vybízí členy ŘV k podnětu na ustanovení osob zástupců pracovních skupin (4 

povinné + 1 volitelná). V rámci Řídícího výboru je dána také možnost vzdělávání, pro lepší vzhled do 

problematiky týkající se témat vzdělávání. Náměty budou vítány. S nositelem projektu bude 

spolupracovat i vybraný zástupce školy, který bude předávat z každé zapojené školy popis potřeb. 

3. Aktualizace Statutu a Jednacího řádu 

Členi ŘV byli seznámeni s aktualizovaným Statutem a Jednacím řádem. Aktualizací nedochází 

k zásadním změnám oproti původním dokumentům v rámci MAPI.  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 aktualizovaný Statut a Jednací řád Řídícího výboru k seznámení 

se 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 aktualizovaný Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP, který je přílohou tohoto 

zápisu. 

usnesení č. 2 bylo konsenzem přijato 

                                                           
1 Zastoupení subjektů, které reálně působí na území daného MAP. 
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 b) Volba Předsedy  

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

kandidátů na předsedu. Navrženi byli tito kandidáti: 

1. Vlastimil Špatenka 

 

Karolína Ortová navrhla na předsedu Vlastimila Špatenku, který má všechny předpoklady k výkonu této 

funkce. O návrhu bude hlasováno. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor schvaluje předsedou Řídícího výboru Vlastimila Špatenku. 

Pan Vlastimil Špatenka byl konsenzem všech zúčastněných zvolen předsedou ŘV. 

usnesení č. 3 bylo konsenzem přijato  

4. Strategický rámec - aktualizace 

Z území ORP Světlé nad Sázavou vzešly požadavky na aktualizaci Strategického rámce. Poslední 

aktualizace Strategického rámce proběhla v listopadu loňského roku. Úpravy ve Strategickém rámci 

byly zaznamenány formou revizí a byly všem členům Řídícího výboru zaslány dopředu spolu s dalšími 

podklady. Další připomínky v rámci jednání nejsou. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP pro ORP 

Světlá nad Sázavou.  

Usnesení č. 4 bylo přijato.  

Dalším bodem souvisejícím s realizací MAPII a dokumenty potřebnými pro zahájení realizace jsou 

Komunikační plán, Plán evaluačních aktivit a Organizační struktura.  

Všechny dokumenty byly členům Řídícího výboru rozeslány.  

Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých 
dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o přípravě a finální podobě jednotlivých 
akčních plánů a o realizaci konkrétních aktivit, samozřejmě také sběr námětů a připomínek.  
 
Plán evaluačních aktivit je pro sledování a vyhodnocení realizovaných aktivit v rámci projektu. 
 
Organizační struktura slouží pro přehled kompetencí a rolí (pozic) v rámci realizačního týmu. 
 
K výše uvedeným dokumentům nejsou připomínky. 
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Návrh usnesení: 
 
Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje Komunikační plán pro ORP Světlá nad Sázavou.  

Usnesení č. 5 bylo přijato.  

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje Plán evaluačních aktivit pro ORP Světlá nad Sázavou. 

Usnesení č. 6 bylo přijato.  

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje Organizační strukturu pro ORP Světlá nad Sázavou. 

Usnesení č. 7 bylo přijato.  

Karolína Ortová seznámila přítomné členy s harmonogramem prací na MAP II v letošním roce a do roku 

následujícího, dále s jednotlivými výstupy projektu, které budou přijímány Řídícím výborem a 

aktivitami, které v rámci akčního plánování proběhnou (semináře, workshopy, kulaté stoly apod., 

především aktivity Implementace). 

V následné diskusi je ponechán prostor přítomným pro další vyjádření.    

5. Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

Byly představeny aktivity, které budou realizovány do dalšího setkání Řídícího výboru – aktualizace 

analytických dat, náplň práce pracovních skupin, spolupráce se zástupci škol, implementační aktivity, 

hledání místních leadrů, práce na webových stránkách a FB skupině, aktualizace SWOT3 analýz a další.  

6. Návrhy a diskuse 

Paní Vondrušová se dotazuje na počet zapojení škol z ORP Světlá nad Sázavou. Diskutuje se také o 

dotaznících, které jsou zasílány průběžně na školy (např. dotazníky na šablony apod.) a o intervalu 

scházení se pracovních skupin a osobách, které by se měly účastnit, pro čtenářskou gramotnost vítaná 

i osoba pracující v knihovně, apod. Paní Sedmíková navrhuje dobu konání pracovních skupin 

v pozdějších hodinách odpoledne, aby to byla samostatná činnost. Další návrhy a diskuze prozatím 

nejsou, budou případně sděleny přímo zástupcům MAS. 

Mgr. Gustav Charouzek ukončil setkání a poděkoval spolu s Karolínou Ortovu všem přítomným za jejich 

účast. 

Ve Světlé nad Sázavou dne 3. října 2018. 

Zapsala: Karolína Ortová 

Ověřil: Klára Kašpárková 
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Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 Aktualizovaný Statut Řídícího výboru MAP 

 Aktualizovaný Jednací řád Řídícího výboru MAP 

 Aktualizovaný Strategický rámec MAP 

 Komunikační plán 

 Plán evaluačních aktivit 

 Organizační struktura MAP 

 

Výpis z usnesení jednání Řídícího výboru: 

1. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli Kláru Kašpárkovou. Zapisovatelem 

Karolínu Ortovou.  

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

tohoto zápisu. 

3. Řídící výbor schvaluje předsedou Řídícího výboru Vlastimila Špatenku. 

4. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP pro 

ORP Světlá nad Sázavou.  

5. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje Komunikační plán pro ORP Světlá nad Sázavou.  

6. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje Plán evaluačních aktivit pro ORP Světlá nad Sázavou. 

7. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje Organizační strukturu pro ORP Světlá nad Sázavou. 

 

Zapsala: Karolína Ortová 

Ověřil: Klára Kašpárková 


