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4. jednání Řídícího výboru 

27. 1. 2020, v prostorách 1. ZŠ Holešov 

 
Program jednání:   

1. Zahájení 
2. Projednání a schválení aktualizace dokumentu MAP 
3. Projednání a schválení aktualizace Strategického rámce MAP 
4. Projednání a schválení Akčního plánu MAP na školní rok 2020/2021 
5. Projednání a schválení Průběžné sebehodnotící zprávy 
6. Různé, diskuze 
7. 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: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

2. Projednání aktualizace dokumentu MAP 
 
Koordinátorka MAP M. Tesařová seznámila členy ŘV s jednotlivými částmi dokumentu MAP, určenými 
k projednání a způsobem projednávání a schvalování.  

Nejdříve byla představena aktualizace analytické části. Členové ŘV byli seznámeni s aktualizací analy-
tické části, jak byla projednána v rámci pracovních skupin, prošla připomínkováním Partnerství MAP 
a veřejným připomínkováním (web MAS) a byla zaslána členům ŘV před 4. jednáním ŘV.  

Členové ŘV neměli k aktualizaci analytické části dokumentu MAP připomínky. Byli informování, že ak-
tualizace analytické části se bude schvalovat na konci jednání v rámci celého dokumentu MAP.  

 

3. Aktualizace Strategické části dokumentu MAP 

Členům ŘV byla představena aktualizace strategické části MAP, jak byla projednám v rámci pracovních 
skupin, prošla připomínkováním Partnerství MAP a veřejným připomínkováním (web MAS) a byla za-
slána v rámci dokumentu MAP a Strategického rámce MAP členům ŘV k připomínkování. 
 



 
 
 
 
A. Vize 
 
Koordinátor MAP informoval členy ŘV, že na základě aktualizované analytické části dokumentu MAP, 
především SWOT-3 analýzy prioritních oblastí a podoblastí, se členové pracovních skupin shodli, že 
není třeba aktualizovat vizi do roku 2023. Členové ŘV vizi projednali a došli ke stejnému záměru jako 
pracovní skupiny. 

Usnesení: 

ŘV MAP projednal vizi do roku 2023 a schvaluje, že není třeba aktualizovat vizi do roku 2023. 

Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

B.  Aktualizace prioritních oblastí stanovených v dokumentu MAP 
 
Koordinátor MAP informoval členy ŘV, že na základě podkladů z analytické části MAP a doporučení RT 
MAP se členové PS shodli, že není nutná aktualizace priorit stanovených v původním dokumentu MAP. 
Prioritní oblasti zařazené do dokumentu MAP není třeba rozšiřovat ani zužovat. Členové ŘV seznam 
prioritních oblastí projednali, zamysleli se nad možnými změnami (rozšíření, zúžení prioritních oblastí) 
a došli ke stejnému záměru jako pracovní skupiny. 

Usnesení: 

ŘV MAP projednal prioritní oblasti stanovené ve strategické části MAP a schvaluje, že není třeba 
aktualizovat prioritní oblasti stanovené v dokumentu MAP, jeho strategické části. 

Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 
C.  Aktualizace stávajících cílů v strategické části MAP a jejich popisu 

Koordinátor MAP informoval členy ŘV MAP, že na základě podkladů z analytické části MAP 
a doporučení RT MAP se členové pracovních skupin shodli, že není nutné stanovovat nové nebo 
zužovat stávající cíle. PS došla k závěru, že je třeba upřesnit popis cíle 4.1. Navrhuje vložit zpřesnění 
do popisu cíle 4.1: „Podporovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nadané 
a mimořádně nadané.“ Členové ŘV projednali strategické cíle a popis a došli ke stejnému záměru jako 
pracovní skupiny. 

Usnesení: 

ŘV MAP projednal stávající cíle ve strategické části MAP. V rámci aktualizace souhlasí s doplněním 
popisu cíle 4.1 ve znění: „Podporovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nadané 
a mimořádně nadané.“ 

Hlasování: 10 : 0: 0 (pro : proti : zdržel se) 

 
D. Investiční záměry v rámci SR MAP 
 
Členům ŘV byly představeny investiční záměry po aktualizaci, která probíhala od 10. 12. 2019 do 27. 
1. 2020. Strategický rámec, verze 6, prošel připomínkováním pracovních skupin, Partnerství MAP, ve-
řejnosti, Řídící výbor jej dostal před 4. jednáním ŘV. Dodatečně byly zapracovány připomínky 4 subjektů 
– 2. ZŠ Holešov, 3. ZŠ Holešov, Mateřská škola Němčice a Základní škola a mateřská škola Rymice. 
Členové ŘV neměli k investičním záměrů v rámci SR MAP připomínky. 



 
Po projednání a schválení dílčích částí strategické části dokumentu MAP byli členové ŘV vyzváni ke 
schválení Strategického rámce MAP. 

 
Usnesení:  

Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP ORP Holešov (verze 6.0). 

Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

4. Projednání a schválení Akčního plánu MAP na školní rok 2020/2021 
 
Koordinátor MAP představil přítomným Akční plán pro školní rok 2020/21, který tvoří aktivity spolupráce 
škol v podporovaných oblastech. Jde o 21 aktivit navržených PS ve spolupráci s užším RT MAP a ga-
ranty aktivit, v AP zůstávají zachovány sdílené pozice. Akční plán na školní rok 2020/2021 byl připomín-
kován členy PS, Partnerství MAP i zainteresovanou veřejností. V souvislosti s navrhovanými aktivitami 
v AP byli členové ŘV seznámeni s výstupy Evaluace Akčního plánu na školní rok 2018/2019 „Aktivit 
spolupráce“. ŘV Akční plán na školní rok 2020/2021 projednal a neměl k němu žádné připomínky.   

Usnesení:  

Řídící výbor schvaluje Akční plán pro školní rok 2020/21.  

Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 
Po projednání celého aktualizovaného dokumentu MAP hlavní manažerka projektu vyzvala přítomné ke 
schválení celkového dokumentu MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov. 

Usnesení:  

Řídící výbor schvaluje dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov (v2) 

Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

5. Projednání a schválení Průběžné sebehodnotící zprávy 

Koordinátor MAP za RT MAP představil členům ŘV průběžnou sebeevaluační zprávu za první rok rea-
lizace projektu MAP II. Členové ŘV 1. Průběžnou sebehodnotící zprávu MAP II projednali a neměli k ní 
žádné připomínky.   

Usnesení:  

Řídící výbor schvaluje 1. Průběžnou sebehodnotící zprávu MAP II.  

Hlasování: 10 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se) 

 

6. Různé, diskuze 

Členové ŘV MAP byli informováni o možnosti spolupráce s KAP ZK v rámci IKAP v oblasti polytechnic-
kého vzdělávání. 

Dále byli seznámeni s připravovaným přistoupením k Memorandu o spolupráci mezi nositel KAP a no-
siteli MAP v území Zlínského kraje prostřednictvím Dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci, z důvodu 
změn v navazujících projektech, v případě Holešovska jde o změnu nositele MAP.  

 

7. Závěr 



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

 

 

Dne 27. 1. 2020 zapsala:  Marie Tesařová 

 

 

Ověřila:     Markéta Poláchová Kropáčková 


