
 

Zápis ze setkání Řídícího výboru MAP 
 

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

Datum konání: 22. června 2016 od 10:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Omluveni: Martin Kamarád, Mgr. Petr Adam, Mgr. Alena Jindrová 

Způsob hlasování: konsenzem dle jednacího řádu 

Program: 

 Přivítání členů a aktuality 

 Činnost pracovních skupin a kulatých stolů 

 Strategický rámec 

 Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

 Návrhy a diskuse 

 

1. Přivítání členů a aktuality 

Zasedání Řídícího výboru bylo zahájeno v 10:00 hodin. Karolína Ortová, jako zástupce 

realizátora projektu, přivítala účastníky setkání Řídícího výboru MAP. Paní Jaroslava Hájková 

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

usnášeníschopný.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Paní Jaroslava Hájková navrhuje určit ověřovateli zápisu pana Lubomíra Pospíchala a pana 

Luďka Kovaříka. 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 Lubomíra Pospíchala a pana Luďka 

Kovaříka. Zapisovatelem Karolínu Ortovou. 

usnesení č. 1 bylo konsenzem přijato 



 
V pondělí 20. 6. 2016 zasedal první školský parlament v Havlíčkově Brodě, jež vznikl pro 

potřeby realizace MAP. Parlamentu se zúčastnilo 15 zástupců z 5 základních škol z ORP 

Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou. Žáci druhých stupňů základních škol tam v rámci práce 

jednotlivých skupin diskutovali na různá témata, která se přímo dotýkají jejich výuky a školní 

docházky. Výstupy z tohoto jednání budou zapracovány do analytické části MAP a bude 

vytvořena zpráva z jednání. 

2. Činnost pracovních skupin a kulatých stolů 

Pracovní skupiny byly sestaveny ze zájemců a navržených osob, které souhlasili s činností 

v rámci pracovních skupin. Byly vytvořeny 3 pracovní skupiny – pro mateřské školy, pro 

základní školy a neformální vzdělávání a volnočasové aktivity. Pracovní skupiny se sešly 23. 

5. v Havlíčkově Brodě na Městském úřadě. Na vytvořené pracovní skupiny plynule navázaly 

kulaté stoly, které v rámci své činnosti vytvářely SWOT analýzy pro povinná témata v rámci 

MAP, připravili analýzu problémů a vizi pro území ORP Havlíčkův Brod. Podklady byly 

zpracovány a následně byla dána ještě všem členům možnost se k tématům vyjádřit písemně, 

prostřednictvím emailu. Výstupy z jednání byly zaslány i na všechny členy Řídícího výboru 

v rámci podkladů pro jednání. 

3. Strategický rámec 

Strategický rámec byl vytvořen na základě osobních schůzek ve školách, poznatků jednání 

pracovních skupin a kulatých stolů, jednání s odborníky a sdílení zkušeností a praxe s dalšími 

představiteli garantů vzdělávání. Strategické rámce byly připravovány v souladu s metodikami 

a postupy zpracování MAP a zohledňují všechny témata a opatření, o které byl v rámci území 

projeven zájem. Na základě těchto informací a spolupráce byly nastaveny i priority a cíle. 

Strategický rámec byl v dostatečném časovém prostoru rozeslán na členy Řídícího výboru 

s možností pročtení a přípravy poznámek či připomínek k doplnění či diskusi. 

Předsedkyně Řídícího výboru nechává po představení Strategického rámce Karolínou Ortovou 

hlasovat, o schválení. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje přijatou podobu Strategického rámce MAP pro ORP 

Havlíčkův Brod. 

Pan Macek kvituje a oceňuje to, že je to MAP zahrnuto veškeré vzdělání, především i 

neformální. Karolína Ortová dodává, že byly osloveny všechny organizace, se kterými se bude 

ještě dále jednat (například Český červený kříž, JUNÁK,…). 

Paní Honsová se dotazuje na další setkání školských parlamentů. Děti by se rády zapojily 

znovu. Slečna Ortová dodává, že by mohlo dojít k dalšímu setkání s představiteli škol. Je možno 

dále založit sněm mladých, kteří přinášejí podněty do regionu.  



 
4. Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

Realizační tým bude nyní přes letní prázdniny pracovat na dopracování analytické části MAP, 

bude připravovat na základě preferencí vyjádření v dotazníkovém šetření, semináře a 

workshopy pro zástupce škol a vzdělávacích zařízení. Dále bude spolupracovat na pravidelných 

setkáních realizátorů MAP. 

5. Návrhy a diskuse 

Z realizačního týmu přišel návrh na doplnění jednacího řádu Řídícího výboru o možnost 

hlasování metodou per rollam (mimo zasedání Řídícího výboru – nejčastěji prostřednictvím 

emailové komunikace). Paní předsedkyně nechává hlasovat o tomto návrhu po prodiskutování 

všemi zástupci. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor schvaluje doplnění metody hlasování per rollam do Jednacího řádu Řídícího 

výboru pro ORP Havlíčkův Brod. 

 

Paní Jaroslava Hájková ukončila setkání a poděkovala spolu s Karolínou Ortovu všem 

přítomným za jejich účast. 

 

 

V Havlíčkově Brodě dne 22. června 2016 

Zapsala: Karolína Ortová 

Ověřil: Lubomír Pospíchal, Luděk Kovařík 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 Strategický rámec 

 Fotodokumentace 

 SWOT analýzy 

 

 

 



 
 

Výpis z usnesení jednání Řídícího výboru: 

 

1. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli pana Lubomíra Pospíchala a pana 

Luďka Kovaříka. Zapisovatelem Karolínu Ortovou. 

2. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje přijatou podobu Strategického rámce MAP pro 

ORP Havlíčkův Brod. 

3. Řídící výbor schvaluje doplnění metody hlasování per rollam do Jednacího řádu 

Řídícího výboru pro ORP Havlíčkův Brod. 

 

 

 

Zapsala: Karolína Ortová 

Ověřil: Lubomír Pospíchal, Luděk Kovařík 

 

 


