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3. jednání Řídícího výboru 

17. 6. 2019, v prostorách 1. ZŠ Holešov 

 
Program jednání:   

1. Zahájení 
2. Seminář pro ŘV na téma „Praktické uchopení MAP pro školy v rámci jejich  

rozvoje a zkušenosti s MAP v oblasti společného vzdělávání“ 
(I. Ochmanová, L. Pánková – Základní škola a mateřská škola Raškovice, MAP Frýdek-Místek II) 

3. Seznámení s činností pracovních skupin 
4. Představení aktivit realizovaných v rámci Akčního plánu MAP na školní rok 2018/2019  
5. Projednání a schválení Akčního plánu MAP na školní rok 2019/2020 
6. Projednání a schválení Strategického rámce MAP – verze 5  
7. Informace o šetření potřeb škol v území a o spolupráci s Krajským akčním  

plánem ZK v rámci tvorby Školní inkluzivní koncepce kraje 
8. Různé, diskuze 
9. Závěr 

 

1. Zahájení 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková přivítala přítomné.  

Program byl přečten v navrženém znění. Zapisovatelem byla navržena Marie Tesařová, ověřovatelem 
Markéta Poláchová Kropáčková. 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje program jednání a dále schvaluje zapisovatelem Marii Tesařovou 
a ověřovatelem Markétu Poláchovou Kropáčkovou 

Hlasování: 12 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

2. Seminář pro ŘV „Praktické uchopení MAP pro školy v rámci jejich rozvoje a zkušenosti 
s MAP v oblasti společného vzdělávání“ 

 
Zástupkyně Základní školy a mateřské školy Raškovice (MAP Frýdek-Místek II) I. Ochmanová a L. Pán-
ková představily členům Řídícího výboru MAP teorii k tématu společného vzdělávání a poté způsob, 
jakým je jejich škola zapojena do projektu MAP, jak pracují na škole s žáky se speciálními potřebami, 
především s nadaným žáky.   
 
3. Seznámení s činností pracovních skupin 

 
Marie Tesařová představila práci pracovních skupin. Všechny pracovní skupiny se setkaly za posled-
ního půl roku dvakrát, 6. 5. 2019 a 20. 9. 2019. Na základě zjištěných potřeb a návrhů členů pracovních 
skupin byl navržen Akční plán na školní rok 2019/20 a pracovní skupiny se dohodly, že budou od 9/2019 
chystat dotační čtvrtletník pro oblast vzdělávání a připraví leták s kontakty na pomoc pro ohrožené děti. 
Členové PS jsou zapojeni do aktivit KAP, uskutečnila se identifikace místních lídrů. 

 



 
4. Představení aktivit realizovaných v rámci Akčního plánu MAP na školní rok 2018/2019 
  
Aktivity AP na školní rok 2018/19 byly převážně zrealizovány, zbývající dvě (Kurzy první pomoci a Me-
todické setkání matematiků se uskuteční v srpnu, případně začátkem září). Dvě aktivity doznaly mírných 
změn: rodilá mluvčí začala v 2. pololetí více spolupracovat se Střediskem volného času TYMY, Malá 
technická univerzita pro další školy (mimo pilotní Mateřskou školu Sluníčko) bude řešena Realizačním 
týmem MAP. 

 

5. Projednání a schválení Akčního plánu MAP na školní rok 2019/2020 
 
M. Tesařová představila přítomným Akční plán pro školní rok 2019/20, který tvoří aktivity spolupráce 
škol v podporovaných oblastech. Jde o 25 aktivit navržených PS ve spolupráci s T7mem MAP a garanty 
aktivit, v AP zůstávají zachovány sdílené pozice. Akční plán byl připomínkován členy PS, ŘV, partner-
ství MAP i zainteresovanou veřejností.  

Usnesení: Řídící výbor schvaluje Akční plán pro školní rok 2019/20.  

Hlasování: 12 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 
 
6. Projednání a schválení Strategického rámce MAP – verze 5  

Dále byl přítomným představen Strategický rámec MAP 2019/20 – verze 5. Poslední aktualizace se 
uskutečnila v 9/2019. V poslední verzi 5 bylo přidáno 7 investičních záměrů a upraveno 23 investičních 
záměrů. Strategický rámec MAP 2019/20 – verze 5 byl připomínkován členy PS, ŘV, partnerství MAP 
i zainteresovanou veřejností.  

Usnesení: Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP 2019/20 – verze 5.  

Hlasování: 12 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 
 
7. Informace o šetření potřeb škol v území a o spolupráci s Krajským akčním plánem ZK v rámci 

tvorby Školní inkluzivní koncepce kraje 
 

Popisy potřeb škol byly sebrány začátkem 4/2019 od všech škol zapojených v MAP II, dotazníky byly 
vytvořeny zvlášť pro MŠ, zvlášť pro ZŠ. Data byla agregována, výstupy budou zpracovány spolu s daty 
k oblasti rovných příležitostí, které jsou nyní sbírány ve spolupráci s KAP pro potřeby tvorby Školní 
inkluzivní koncepce kraje, v pracovních skupinách na podzim 2019. 

 

8. Různé, diskuze 

Členové ŘV byli seznámeni s předpokládanými vzdělávanými aktivitami, které se v rámci MAP usku-
teční ve školním roce 2019/2020 pro pedagogy, rodiče, veřejnost. 

Ve složení Pracovní skupiny Financování dochází ke změně jejího obsazení, místo paní Evy Pavelcové 
je nově její členkou Veronika Bartošková (Město Holešov). 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje aktualizaci jmenného seznamu členů Pracovní skupiny Financování 

Hlasování: 12 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

 

 

 



 
9. Závěr 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková poděkovala přítomným za účast a ukončila 
jednání. 

 

Dne 17. 6. 2019 zapsala: Marie Tesařová 

 

Ověřila:    Markéta Poláchová Kropáčková 


