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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II 
 

Datum a čas konání: 25. 6. 2019, 15:00 - 16:30 

Místo jednání: Zasedací místnost Obecního úřadu Moravany u Brna 

 

Přítomní členové Řídícího výboru dle prezenční listiny: 

Mgr. Eva Kreizlová, zástupce realizátora projektu  

Bc. Helena Kadlečíková, zástupce zřizovatelů škol  

Mgr. Helena Fialová, zástupce vedení škol 

Mgr. Ondřej Dostalík, zástupce učitelů 

PhDr. Jan Dudek, zástupce školních družin, školních klubů 

Ing. Ivo Brzobohatý, zástupce neformálního vzdělávání a SVČ  

Hana Navrátilová, zástupce ZUŠ 

Marie Plevová, zástupce SRP 

Mgr. Jiří Hrubý, zástupce MAS Bobrava  

Mgr. Michal Klaška, zástupce ORP Šlapanice  

Mgr. Bc. Andrea Polášková (Sluštíková), manažerka DSO Šlapanicko 

 

 

Omluveni: 

Ing. Lenka Lišková, zástupce neformálního vzdělávání a SVČ 

Mgr. Martin Majcík, zástupce KAP 

Kateřina Šrámková, M.A., zástupce MMB 

Ing. Petr Revenda, zástupce MAS Moravský kras 

Dagmar Maršálková, zástupce obcí, které nezřizují školu 

Mgr. Irena Zigmanová, zástupce rodičů  

 

Hosté:  

Ing. Alena Kováříková 

Ing. Martina Stará 

 

 

Zahájení, zhodnocení usnášeníschopnosti, určení zapisovatele a ověřovatele 

Jednání Řídícího výboru zahájil v 15:00 pan Hrubý, který přítomné přivítal.  

Pan Hrubý konstatuje, že je přítomna nadpoloviční většina členů ŘV – 10 členů, tudíž je Řídící výbor 

usnášeníschopný. Zapisovatelkou je paní Kreizlová, ověřovatelem zápisu je paní Polášková. V úvodu projednávání 

bodu 1) AP 2019/2020 přišla paní Burianová. 
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Schválení programu jednání  

Pan Hrubý představil program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu. Nikdo z přítomných neměl námitky.  

Program jednání: 

1. AP 2019/2020 

 

Usnesení č. ŘV MAP II 4.1.2019 

Řídící výbor schvaluje program jednání Řídícího výboru. 

Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Schváleno 

  

AP 2019/2020 

Pan Hrubý představil harmonogram schvalování AP 2019/2020. V předloženém dokumentu jsou aktivity seřazeny 

podle zájmu škol. Jsou zde rozděleny mzdové a paušální náklady, jednotlivé částky se mění dle zapojených aktérů. 

Bylo detailně představeno prvních šest aktivit, o které mají školy největší zájem a také aktivity, které navrhuje ke 

schválení realizační tým MAP. Členové ŘV byli seznámeni se stanoviskem PS financování: realizovat první tři 

aktivity s maximálně možným rozpočtem. Pan Hrubý doporučil členům ŘV už další aktivity z kapacitních důvodů 

nepřidávat. V případě potřeby, změny, či nenaplněnosti aktivit např. z kapacitních důvodů, je možno AP 

2019/2019 v průběhu školního roku upravit.  

 

Následovala diskuse ve smyslu celkových možných nákladů, mzdových i paušálních. Byly vyjádřena a zároveň i 

vyvrácena obava z nenaplnění indikátorů projektu.  

Dále se diskutovala aktivita „Rodilý mluvčí“ a obava z personálního zajištění rodilých mluvčích pro všechny školy, 

které o tuto aktivitu mají zájem. Velké školy požadují více rodilých mluvčích. Z projektu MAP toto není řešitelné. 

Velké školy si výuku mohou doplatit.  

Předmětem diskuse byla i aktivita „Celodenní program na půdě středisek ekologické výchovy v blízkém okolí“, a 

to ve smyslu organizačního zajištění a také úpravy finančních nákladů. V příštím školním roce se nebude hradit 

doprava a strava a výjezd bude možný pro 60 žáků/dětí z jednotlivých MŠ a ZŠ, v případě spojených škol (ZŠ a MŠ), 

budou mít školy nárok na 2 x 60 dětí/žáků.  

ŘV se také zaobíral tématem podpory nadaných dětí. Tuto aktivitu vidí ŘV jako důležitou podpořit. Aktivita č. 1 a 

2, které jsou zaměřeny na podporu nadaných dětí, se spojí do jedné a předloží ředitelům škol k výběru.  

Diskutovaná byla i aktivita „Podpora škol pro zapojení a realizaci mezinárodních vzdělávacích projektů (eTwinning, 

Erasmus+)“, která nakonec v seznamu schválených aktivit zůstala. Naopak aktivita  „Meziškolkový Erasmus“ byla 

se seznamu vyřazena.  

 

Usnesení č. ŘV MAP II 4.2.2019 

Řídící výbor schvaluje AP 2019/2020 (upravený ve smyslu navržených změn). 

Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Schváleno 



 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

 
3 

 

Příští jednání ŘV per rollam je plánováno na začátek července 2019. Bodem jednání bude schválení vybraných 

finálních aktivit ze strany škol zapojených v MAP.  

 

Zapsala dne 25. 6. 2019 Eva Kreizlová  

 

Ověřila dne 1. 7. 2019 Andrea Polášková  

  

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

2) AP 2019/2020 

 

Usnesení: 

 

Usnesení č. ŘV MAP II 4.1.2019  

Řídící výbor schvaluje program jednání Řídícího výboru. 

Usnesení č. ŘV MAP II 4.2.2019 

Řídící výbor schvaluje AP 2019/2020 (upravený ve smyslu navržených změn).  

 


