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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II 
 

Datum a čas konání: 15. 4. 2020, 15:45 hod. – 20. 4. 2020, 19:00 hod. 

Forma jednání: elektronická forma 

Zasláno: všem členům Řídícího výboru  

 

1. Úvod 

Jednání Řídícího výboru ke složení pracovní skupiny pro rovné příležitosti.  
 

Hlasování se zúčastnili:  
Ing. Ivo Brzobohatý, zástupce neformálního vzdělávání a SVČ  

Mgr. Eva Kreizlová, zástupce realizátora projektu  

Ing. Lenka Lišková, zástupce neformálního vzdělávání a SVČ  

Hana Navrátilová, zástupce ZUŠ 

PhDr. Olga Chalupová, zástupce SRP 

Mgr. Michal Klaška, zástupce ORP Šlapanice  

Mgr. Ondřej Dostalík, zástupce učitelů 

PhDr. Jan Dudek, zástupce školních družin, školních klubů 

Mgr. Helena Fialová, zástupce vedení škol 
Mgr. Martin Majcík, zástupce KAP 

Ing. Petr Revenda, zástupce MAS Moravský kras 

Dagmar Maršálková, zástupce obcí, které nezřizují školu 

Bc. Helena Kadlečíková, zástupce zřizovatelů škol 
Mgr. Irena Zigmanová – zástupce rodičů 

Ing. Rudolf Staněk – zástupce DSO Šlapanicko 

Mgr. Jiří Hrubý – zástupce MAS Bobrava 

 

Dne 15. 4. 2020, 15:45 hod. byl členům Řídícího výboru rozeslán níže přiložený mail:  
 

Vážení členové Řídícího výboru,  
 

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru 
formou per rollam.  

Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech tak budete 
schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními skupinami MAP a také 

zveřejněny k připomínkování veřejnosti.  
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Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze 
Vám posílám následující analytické podklady:  
 

1) Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu  
2) Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT  
3) Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy  
4) Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I  
5) Informace o stavu gramotností v území MAP  
6) SWOT analýzy k vybraným tématům  
7) Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve schválenému seznamu 
investic)  

 

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se promítne i do 
aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: Všechny 
vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na 
zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč 
regionem.  

 

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020: Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické podklady a 
potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  
 

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 19. 
4. 2020 do 19:00 hod.  

 

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat.  

P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu 
Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :)  
 

S pozdravem a přáním hodně zdraví  
 
Mgr. Jiří Hrubý 

 

2. Hlasování  
Formou elektronické korespondence se členové Řídícího výboru vyjádřili k návrhu usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020 

následovně:  
 

Usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020 

Řídící výbor MAP bere na vědomí aktualizované analytické podklady a potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 2023. 

Pro: 16   Proti: 0  Zdržel se: 1 

Schváleno 
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Usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020 bylo přijato dne 20. 4. 2020 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 16 platných 

hlasů, tedy nadpoloviční většiny členů Řídícího výboru.  

Zapsala dne 21. 4. 2020 Hana Benešová 

Ověřil dne 21. 4. 2020 Jiří Hrubý 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Výzva k jednání per rollam 

2) Hlasování členů Řídícího výboru 

 

Usnesení: 
Usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020 

Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické podklady a potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 2023. 
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Jiří Hrubý

Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>
Odesláno: středa 15. dubna 2020 22:51
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam

Schvaluji. 
 

S pozdravem 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, April 15, 2020 3:45 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 'Martina Stará' <stara@masbobrava.cz>; kovarikova@masbobrava.cz; 'Andrea Polášková' 
<polaskova@dsoslapanicko.cz> 
Subject: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech tak budete 
schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními skupinami MAP a také 
zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 
 
Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze Vám 
posílám následující analytické podklady: 

1) Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2) Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3) Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4) Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5) Informace o stavu gramotností v území MAP 
6) SWOT analýzy k vybraným tématům 
7) Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve schválenému seznamu 

investic) 
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Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se promítne i do 
aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: Všechny 
vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění 
komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické podklady a potvrzuje 
stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 
2020 do 19:00 hod. 
 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 
P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu 
Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Kadlečíková Helena <helena.kadlecikova@seznam.cz>
Odesláno: středa 15. dubna 2020 21:08
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI  
 
Helena Kadlečíková  
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> 
Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 15. 4. 2020 15:45:37 
Předmět: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam  
 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího 
výboru formou per rollam.  

  

Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech 
tak budete schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními 
skupinami MAP a také zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 

  

Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 
2023. V příloze Vám posílám následující analytické podklady: 

1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve 

schválenému seznamu investic) 

  

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se 
promítne i do aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin 
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zůstává stejná: Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro 
kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního 
vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické 
podklady a potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
neděle 28. 2. 2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. 
Andreu Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: kreizlova@slavkovskebojiste.cz
Odesláno: středa 15. dubna 2020 15:51
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Schvalují 
Eva Kreizlová 
 
 
Cituji Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>: 
 
> Vážení členové Řídícího výboru, 
> 
> 
> 
> v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II  
> Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou per rollam. 
> 
> 
> 
> Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu  
> MAP, v následujících týdnech tak budete schvalovat dílčí části  
> dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními  
> skupinami MAP a také zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 
> 
> 
> 
> Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických  
> dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze Vám posílám následující  
> analytické 
> podklady: 
> 
> 1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v 
> regionu 
> 2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
> 3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
> 4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná 
> evaluace projektu MAP I 
> 5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
> 6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
> 7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny 
> změny oproti dříve schválenému seznamu investic) 
> 
> 
> 
> Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci  
> priorit a potřeb regionu, což se promítne i do aktivit příštího  
> školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin  
> zůstává stejná: Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují  
> dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění  
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> komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro  
> všechny děti a žáky napříč regionem. 
> 
> 
> 
> Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí  
> aktualizované analytické podklady a potvrzuje stávající vizi MAP  
> Šlapanice 2023. 
> 
> 
> 
> Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/  
> NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 2020 do 19:00 hod. 
> 
> 
> 
> Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
> 
> 
> 
> P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf  
> Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu Poláškovou, která bude mít  
> nyní mateřské povinnosti :) 
> 
> S pozdravem a přáním hodně zdraví 
> 
> Mgr. Jiří Hrubý 
>  <mailto:hruby@masbobrava.cz> hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> MAS Bobrava, z.s. 
> Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
> 
>  <http://masbobrava.cz/> http://masbobrava.cz 
> 
> Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
> 
> Zapojte se do projektu   
> <http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36> MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Chalupová Olga <olga.chalupova@npicr.cz>

Odesláno: čtvrtek 16. dubna 2020 11:25

Komu: Jiří Hrubý

Předmět: Hlasování per rollam

Dobrý den, pane magistře, 

 

návrh usnesení SCHVALUJI. 

 

Přeji pěkný den 

 

 

PhDr. Olga Chalupová 

Konzultant MAP II. 
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

 

 

Národní institut pro další vzdělávání 
Krajské pracoviště 

Křížová 22, 603 00 Brno 

Tel.:      +420 543 541 248 

E-mail: olga.chalupova@npicr.cz 

 

 
 

 

Centrální pracoviště 

Senovážné náměstí 872/25 

110 00 Praha 1 

www.nidv.cz; srp.nidv.cz 
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Jiří Hrubý

Od: zss@volny.cz
Odesláno: čtvrtek 16. dubna 2020 12:22
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: Příloha bez názvu_ 00432.html

Dobrý den, schvaluji, Fialová. 
______________________________________________________________ 
> Od: "Jiří Hrubý" <hruby@masbobrava.cz> 
> Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
> Datum: 15.04.2020 15:45 
> Předmět: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam 
> 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  

  

Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech tak budete 
schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními skupinami MAP a také 
zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 

  

Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze Vám 
posílám následující analytické podklady: 

1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve schválenému seznamu 

investic) 

  

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se promítne i do 
aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: Všechny 
vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění 
komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 
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Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické podklady a potvrzuje 
stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 
2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu 
Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Klaška Michal <m.klaska@Slapanice.cz>
Odesláno: čtvrtek 16. dubna 2020 9:21
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: RE: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam

Vážený pane magistře, 
SCHVALUJI usnesení. 
 
Pěkný den 
 
Mgr. Michal Klaška 
místostarosta města Šlapanice 
 
Město Šlapanice 
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
tel.: 533 304 312, tel.: 702 214 069 
e-mail: m.klaska@slapanice.cz 
web: www.slapanice.cz 
 

From: Jiří Hrubý [mailto:hruby@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, April 15, 2020 3:45 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; majcik.martin@kr-
jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; hruby@masbobrava.cz; 
masmk@seznam.cz; Klaška Michal; DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 'Martina Stará'; kovarikova@masbobrava.cz; 'Andrea Polášková' 
Subject: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech tak budete 
schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními skupinami MAP a také 
zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 
 
Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze Vám 
posílám následující analytické podklady: 

1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve schválenému seznamu 

investic) 
 
Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se promítne i do 
aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: Všechny 
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vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění 
komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické podklady a potvrzuje 
stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 
2020 do 19:00 hod. 
 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 
P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu 
Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Majcík Martin <majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz>
Odesláno: čtvrtek 16. dubna 2020 13:46
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: RE: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam

Vážený pane Hrubý,  
 
schvaluji dané usnesení. 
 
S pozdravem a přáním příjemného dne, 
 
Mgr. Martin Majcík 
odbor školství  
metodik Krajského akčního plánu vzdělávání 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Telefon: 727 813 551 
E-mail: majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, April 15, 2020 3:45 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; Majcík Martin 
<majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz>; zigmanova@gmail.com; sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 'Martina Stará' <stara@masbobrava.cz>; kovarikova@masbobrava.cz; 'Andrea Polášková' 
<polaskova@dsoslapanicko.cz> 
Subject: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech tak budete 
schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními skupinami MAP a také 
zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 
 
Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze Vám 
posílám následující analytické podklady: 

1) Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2) Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3) Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4) Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5) Informace o stavu gramotností v území MAP 
6) SWOT analýzy k vybraným tématům 
7) Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve schválenému seznamu 

investic) 
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Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se promítne i do 
aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: Všechny 
vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění 
komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické podklady a potvrzuje 
stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 
2020 do 19:00 hod. 
 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 
P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu 
Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: zus.pozorice@volny.cz
Odesláno: čtvrtek 16. dubna 2020 9:49
Komu: Jiří Hrubý; kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; 

zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; Jan Dudek; djsricmanice@centrum.cz; 
ivobrzo@seznam.cz; majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; 
sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; hruby@masbobrava.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz

Kopie: 'Martina Stará'; kovarikova@masbobrava.cz; 'Andrea Polášková'
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam

Dobrý den, 
SCHVALUJI návrh usnesení. 
Hana Navrátilová, 
ředitelka ZUŠ Pozořice 
 
______________________________________________________________ 
> Od: "Jiří Hrubý" <hruby@masbobrava.cz> 
> Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz,  
> zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, jan.dudek@zspozorice.cz,  
> djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz,  
> majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com,  
> sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, hruby@masbobrava.cz,  
> masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz,  
> stanek@dsoslapanicko.cz 
> Datum: 15.04.2020 15:45 
> Předmět: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam 
> 
> CC: <stara@masbobrava.cz, kovarikova@masbobrava.cz,  
>polaskova@dsoslapanicko.cz> Vážení členové Řídícího výboru, 
> 
>  
> 
>v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II  
>Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou per rollam. 
> 
>  
> 
>Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu  
>MAP, v následujících týdnech tak budete schvalovat dílčí části  
>dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními  
>skupinami MAP a také zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 
> 
>  
> 
>Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických  
>dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze Vám posílám následující  
>analytické 
>podklady: 
> 
>1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v 
>regionu 
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>2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
>3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
>4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná 
>evaluace projektu MAP I 
>5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
>6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
>7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny 
>změny oproti dříve schválenému seznamu investic) 
> 
>  
> 
>Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci  
>priorit a potřeb regionu, což se promítne i do aktivit příštího  
>školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin  
>zůstává stejná: Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují  
>dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění  
>komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro  
>všechny děti a žáky napříč regionem. 
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí  
>aktualizované analytické podklady a potvrzuje stávající vizi MAP  
>Šlapanice 2023. 
> 
>  
> 
>Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/  
>NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 2020 do 19:00 hod. 
> 
>  
> 
>Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
Dobrý den, 
SCHVALUJI návrh usnesení 
>  
> 
>P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf  
>Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu Poláškovou, která bude mít nyní  
>mateřské povinnosti :) 
> 
>S pozdravem a přáním hodně zdraví 
> 
>Mgr. Jiří- Hrubý 
> <mailto:hruby@masbobrava.cz> hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
> 
>  
> 
> 
> 
>  
> 
>MAS Bobrava, z.s.  
>Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
> 
> <http://masbobrava.cz/> http://masbobrava.cz 
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> 
>Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
> 
>Zapojte se do projektu   
><http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36> MAP Šlapanice a buďte u toho. 
> 
>  
> 
> 
> 
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Jiří Hrubý

Od: Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace 
<zs.kanice@seznam.cz>

Odesláno: pátek 17. dubna 2020 12:20
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den,  
návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020 schvaluji.  
--  
Mgr. Ondřej Dostalík 
Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace 
Kanice 135 
664 01 Bílovice nad Svitavou 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> 
Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 15. 4. 2020 15:45:38 
Předmět: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam  
 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího 
výboru formou per rollam.  

  

Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech 
tak budete schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními 
skupinami MAP a také zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 

  

Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 
2023. V příloze Vám posílám následující analytické podklady: 

1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
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7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve 
schválenému seznamu investic) 

  

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se 
promítne i do aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin 
zůstává stejná: Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro 
kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního 
vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické 
podklady a potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
neděle 28. 2. 2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. 
Andreu Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: DMarsalkova <DMarsalkova@seznam.cz>
Odesláno: pátek 17. dubna 2020 18:13
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image001.jpg

Schvaluji. 
Hezký víkend 
Dáša Maršálková 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> 
Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 15. 4. 2020 15:45:37 
Předmět: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam  
 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího 
výboru formou per rollam.  

  

Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech 
tak budete schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními 
skupinami MAP a také zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 

  

Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 
2023. V příloze Vám posílám následující analytické podklady: 

1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve 

schválenému seznamu investic) 

  

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se 
promítne i do aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin 
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zůstává stejná: Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro 
kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního 
vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické 
podklady a potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
neděle 28. 2. 2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. 
Andreu Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: MAS Moravský kras z.s. <masmk@seznam.cz>
Odesláno: pátek 17. dubna 2020 15:42
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image001.jpg

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Pěkný den, 
SCHVALUJI usnesení. 
 
S pozdravem 
Petr Revenda 
 
--  
MAS Moravský kras z.s. 
679 13 Sloup 221 
IĆ: 27028992  
tel. 511 141 728 
www.mas-moravsky-kras.cz 
www.blog.mas-moravsky-kras.cz 
 
 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> 
Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 15. 4. 2020 15:45:38 
Předmět: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam  
 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího 
výboru formou per rollam.  

  

Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech 
tak budete schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními 
skupinami MAP a také zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 
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Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 
2023. V příloze Vám posílám následující analytické podklady: 

1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve 

schválenému seznamu investic) 

  

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se 
promítne i do aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin 
zůstává stejná: Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro 
kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního 
vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické 
podklady a potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
neděle 28. 2. 2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. 
Andreu Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Jan Dudek <jan.dudek@zspozorice.cz>
Odesláno: sobota 18. dubna 2020 14:52
Komu: zus.pozorice@volny.cz
Kopie: Jiří Hrubý; kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; 

zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; sasinka.petr@brno.cz; 
olga.chalupova@npicr.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; 
DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz; Martina Stará; 
kovarikova@masbobrava.cz; Andrea Polášková

Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam

SCHVALUJI. 
 
Pěkný den.  
 
Jan Dudek 
 
Dne čt 16. 4. 2020 9:49 uživatel <zus.pozorice@volny.cz> napsal: 
Dobrý den, 
SCHVALUJI návrh usnesení. 
Hana Navrátilová,  
ředitelka ZUŠ Pozořice 
 
______________________________________________________________ 
> Od: "Jiří Hrubý" <hruby@masbobrava.cz> 
> Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
> Datum: 15.04.2020 15:45 
> Předmět: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam 
> 
> CC: <stara@masbobrava.cz, kovarikova@masbobrava.cz, polaskova@dsoslapanicko.cz> 
>Vážení členové Řídícího výboru,  
> 
>  
> 
>v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás 
>žádám o schůzi Řídícího výboru formou per rollam.  
> 
>  
> 
>Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v 
>následujících týdnech tak budete schvalovat dílčí části dokumentu, které 
>byly zpracovány realizačním týmem a pracovními skupinami MAP a také 
>zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 
> 
>  
> 
>Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a 
>vize pro MAP do r. 2023. V příloze Vám posílám následující analytické 
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>podklady: 
> 
>1.     Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v 
>regionu 
>2.     Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
>3.     Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
>4.     Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná 
>evaluace projektu MAP I 
>5.     Informace o stavu gramotností v území MAP 
>6.     SWOT analýzy k vybraným tématům 
>7.     Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny 
>změny oproti dříve schválenému seznamu investic) 
> 
>  
> 
>Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a 
>potřeb regionu, což se promítne i do aktivit příštího školního roku. Vize 
>MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: Všechny 
>vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro 
>kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky 
>formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč 
>regionem. 
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí 
>aktualizované analytické podklady a potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 
>2023.  
> 
>  
> 
>Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
>ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 2020 do 19:00 hod. 
> 
>  
> 
>Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
Dobrý den, 
SCHVALUJI návrh usnesení 
>  
> 
>P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, 
>který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu Poláškovou, která bude mít nyní mateřské 
>povinnosti :) 
> 
>S pozdravem a přáním hodně zdraví 
> 
>Mgr. Jiří Hrubý 
> <mailto:hruby@masbobrava.cz> hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
> 
>  
> 
> 
> 
>  
> 
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>MAS Bobrava, z.s.  
>Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
> 
> <http://masbobrava.cz/> http://masbobrava.cz 
> 
>Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
> 
>Zapojte se do projektu  <http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36> MAP 
>Šlapanice a buďte u toho. 
> 
>  
> 
> 
> 
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Jiří Hrubý

Od: djsricmanice@centrum.cz
Odesláno: sobota 18. dubna 2020 14:55
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam

Dobrý den, schvaluji, s pozdravem, Lenka Lišková , spolek Šemík 
 
______________________________________________________________ 
> Od: zus.pozorice@volny.cz 
> Komu: "Jiří Hrubý" <hruby@masbobrava.cz>,  
> kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz,  
> zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, "Jan Dudek"  
> <jan.dudek@zspozorice.cz>, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz,  
> majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com,  
> sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, hruby@masbobrava.cz,  
> masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz,  
> stanek@dsoslapanicko.cz 
> Datum: 16.04.2020 09:49 
> Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam 
> 
>Dobrý den, 
>SCHVALUJI návrh usnesení. 
>Hana Navrátilová, 
>ředitelka ZUŠ Pozořice 
> 
>______________________________________________________________ 
>> Od: "Jiří Hrubý" <hruby@masbobrava.cz> 
>> Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz,  
>> zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, jan.dudek@zspozorice.cz,  
>> djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz,  
>> majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com,  
>> sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, hruby@masbobrava.cz,  
>> masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz,  
>> stanek@dsoslapanicko.cz 
>> Datum: 15.04.2020 15:45 
>> Předmět: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam 
>> 
>> CC: <stara@masbobrava.cz, kovarikova@masbobrava.cz,  
>>polaskova@dsoslapanicko.cz> Vážení členové Řídícího výboru, 
>> 
>>  
>> 
>>v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II  
>>Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou per rollam. 
>> 
>>  
>> 
>>Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu  
>>MAP, v následujících týdnech tak budete schvalovat dílčí části  
>>dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními  
>>skupinami MAP a také zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 
>> 
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>>  
>> 
>>Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických  
>>dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze Vám posílám následující  
>>analytické 
>>podklady: 
>> 
>>1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v 
>>regionu 
>>2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
>>3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
>>4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná 
>>evaluace projektu MAP I 
>>5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
>>6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
>>7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny 
>>změny oproti dříve schválenému seznamu investic) 
>> 
>>  
>> 
>>Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci  
>>priorit a potřeb regionu, což se promítne i do aktivit příštího  
>>školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin  
>>zůstává stejná: Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují  
>>dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění  
>>komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro  
>>všechny děti a žáky napříč regionem. 
>> 
>>  
>> 
>>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí  
>>aktualizované analytické podklady a potvrzuje stávající vizi MAP  
>>Šlapanice 2023. 
>> 
>>  
>> 
>>Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/  
>>NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 2020 do 19:00 hod. 
>> 
>>  
>> 
>>Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
>Dobrý den, 
>SCHVALUJI návrh usnesení 
>>  
>> 
>>P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf  
>>Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu Poláškovou, která bude mít  
>>nyní mateřské povinnosti :) 
>> 
>>S pozdravem a přáním hodně zdraví 
>> 
>>Mgr. Jiří- Hrubý 
>> <mailto:hruby@masbobrava.cz> hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
>> 
>>  
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>> 
>> 
>> 
>>  
>> 
>>MAS Bobrava, z.s.  
>>Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
>> 
>> <http://masbobrava.cz/> http://masbobrava.cz 
>> 
>>Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
>> 
>>Zapojte se do projektu   
>><http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36> MAP Šlapanice a buďte u toho. 
>> 
>>  
>> 
>> 
>> 
> 
> 
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Jiří Hrubý

Od: Irena Zigmanova <zigmanova@gmail.com>
Odesláno: sobota 18. dubna 2020 7:40
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI. 
 
Dne st 15. 4. 2020 15:45 uživatel Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  

  

Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech tak budete 
schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními skupinami MAP a také 
zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 

  

Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze 
Vám posílám následující analytické podklady: 

1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve schválenému seznamu 

investic) 

  

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se promítne i do 
aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: Všechny 
vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění 
komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické podklady a potvrzuje 
stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  
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Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 
2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu 
Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na 
sp ráv ný so ubor a umístění.

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Ivo Brzobohatý <ivobrzo@seznam.cz>
Odesláno: neděle 19. dubna 2020 11:23
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam

SCHVALUJI 
…. I když z pozice pracovníka v neformálním vzdělávání je to smutné čtení, dokladující, že neumíme podchytit a 
zapojit neformální vzdělávání a to si jde zcela svojí cestou mimo veškeré vzdělávací strategie.  
 
Ivo Brzobohatý 
Tel. 724 996 200 
 
 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, April 15, 2020 3:45 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 'Martina Stará' <stara@masbobrava.cz>; kovarikova@masbobrava.cz; 'Andrea Polášková' 
<polaskova@dsoslapanicko.cz> 
Subject: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech tak budete 
schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními skupinami MAP a také 
zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 
 
Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 2023. V příloze Vám 
posílám následující analytické podklady: 

1) Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2) Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3) Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4) Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5) Informace o stavu gramotností v území MAP 
6) SWOT analýzy k vybraným tématům 
7) Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve schválenému seznamu 

investic) 
 
Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se promítne i do 
aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin zůstává stejná: Všechny 
vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění 
komplexní a kvalitní nabídky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 
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Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické podklady a potvrzuje 
stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 28. 2. 
2020 do 19:00 hod. 
 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 
P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. Andreu 
Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: stanek@dsoslapanicko.cz
Odesláno: neděle 19. dubna 2020 16:17
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: Jednání ŘV MAP Šlapanice per rollam

Důležitost: Vysoká

Dobrý den, 

předložený návrh usnesení SCHVALUJI. 

S pozdravem 

Rudolf Staněk, DSO Šlapanicko 

 

Dne 15.04.2020 15:45, Jiří Hrubý napsal: 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího 
výboru formou per rollam.  

  

Postupně nám pokračují práce na aktualizací strategického dokumentu MAP, v následujících týdnech 
tak budete schvalovat dílčí části dokumentu, které byly zpracovány realizačním týmem a pracovními 
skupinami MAP a také zveřejněny k připomínkování veřejnosti. 

  

Dnešní jednání se tedy týká zpracovaných aktualizovaných analytických dat a vize pro MAP do r. 2023. 
V příloze Vám posílám následující analytické podklady: 

1. Doplnění poznatků z aktuálních strategických záměrů a dokumentů v regionu 
2. Agregované výsledky dotazníkového šetření MŠMT 
3. Agregované Popisy potřeb škol, které zpracovaly jednotlivé školy 
4. Průběžné vyhodnocení akčního plánu šk. r. 2018/2019 + závěrečná evaluace projektu MAP I 
5. Informace o stavu gramotností v území MAP 
6. SWOT analýzy k vybraným tématům 
7. Popis potřeb investic vč. stupně připravenosti (žlutě zvýrazněny změny oproti dříve 

schválenému seznamu investic) 

  

Společně s pracovními skupinami MAP již pracujeme na aktualizaci priorit a potřeb regionu, což se 
promítne i do aktivit příštího školního roku. Vize MAP Šlapanice 2023 dle jednání pracovních skupin 
zůstává stejná: Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami 
pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky formálního i 
neformálního vzdělávání pro všechny děti a žáky napříč regionem. 
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Návrh usnesení č. ŘV MAP II 7.1.2020:  Řídící výbor bere na vědomí aktualizované analytické 
podklady a potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 2023.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do neděle 28. 2. 2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

P.S.: Od 15. 4. je zástupcem DSO Šlapanicko nově Mgr. Ing. Rudolf Staněk, který nahrazuje Mgr. Bc. 
Andreu Poláškovou, která bude mít nyní mateřské povinnosti :) 

S pozdravem a přáním hodně zdraví 

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 

  


