ZÁPIS
z IV. jednání Řídícího výboru MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu
z 3. listopadu 2017
I. Seznam přítomných
1. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.
2. RNDr. Dáša Zouharová
3. Bc. Hana Horňáková
4. Anna Čarková
5. Hana Habartová – omluvena
6. PaedDr. Ilona Slaninová
7. Mgr. Zbyněk Mašek
8. Kateřina Neduchalová
9. Mgr. Iva Soldánová
10. Mgr. Monika Gasnárková
11. Libor Žižlavský – omluven
12. Bc. A. Jiří Petrů – omluven
13. Eva Stone – omluvena
Řídící výbor je usnášeníschopný, pokud se sejde nadpoloviční většina. Sešlo se celkem 9 členů.
II. Shrnutí projednávaných bodů
Přivítání
Předsedkyně MAS (realizátora projektu Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.) a současně členka
Řídícího výboru (ŘV) paní Anna Čarková přivítala všechny přítomné. Předseda Řídícího výboru
Mgr. Zbyněk Mašek také přítomné členy přivítal a představil jednotlivé body programu. Poté
se již ujala slova manažerka projektu Milada Dušková.

III. Kontrola usnášeníschopnosti, zvolení zapisovatele, zvolení ověřovatele
Na základě počtu přítomných bylo konstatováno, že Řídící výbor je usnášeníschopný.
Byl navržen zapisovatel – Bc. Martina Bízová (administrativní zaměstnanec realizátora
projektu Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.) a ověřovatel zápisu – Bc. Hana Horňáková (člen
Řídícího výboru).
Usnesení: Řídící výbor schvaluje zapisovatelku Bc. Martinu Bízovou a ověřovatelku zápisu Bc.
Hanu Horňákovou.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0
1. Představení dosavadních výstupů projektu za období 4/2017-10/2017
Manažerka projektu Milada Dušková představila členům Řídícího výboru výstupy za uplynulou
polovinu roku.
V rámci aktivity budování znalostních kapacit proběhla celá řada úspěšných vzdělávacích akcí
a seminářů. Nejzásadnější aktivitou projektu je akční plánování. Akčnímu plánování se nejvíce
věnuje Pracovní skupina. Ta, se od dubna sešla celkem 6 krát a vytvořila seznam aktivit, navrhla
započít realizaci vybraných aktivit s novým školním rokem (2018/2019), které dále
prioritizovala a které jsou vhodné pro naplnění cíle priorit Strategického rámce MAP. Členové
Řídícího výboru s návrhem doby započetí realizace aktivit Pracovní skupiny souhlasili a budou
se taktéž podílet na prioritizace navrhovaných aktivit pro školní rok 2018/2019.
Další informace, kterou přednesla manažerka projektu je, že v rámci akčního plánování –
budování partnerství, proběhlo setkání ředitelů MŠ a ZŠ, velice důležitý krok k nastolení
tradice setkávání aktérů ve vzdělávání (jedno proběhlo v ZŠ Masarykova Vracov a jedno
proběhlo formou exkurze v komunitní škole Bory).
Usnesení: Řídící výbor schvaluje navrženou dobu realizace aktivit Akčního plánu (Roční akční
plán MAP) od počátku školního roku 2018.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

2. Představení výsledku auditního šetření Ministerstva financí
V měsíci záři proběhla plánovaná auditní kontrola z Ministerstva financí. Závěr kontrolorů
nezjistil žádné chyby, naopak podpořil realizátory v námi nastaveném systému a způsobu
řešení aktivit projektu.

3. Představení plánu činností v projektu pro závěrečné období
Manažerka projektu členy ve stručnosti seznámila s plánovanými činnostmi v projektu MAP
do konce realizačního období, tedy 28. 2. 2018. Přítomným také sdělila, že realizace projektu
byla prodloužena na 24 měsíců – o dva měsíce. Následnými důležitými činnostmi k uzavření
projektu tedy bude sestavení Akčního plánu (přehled opatření do roku 2023, které
dopomohou naplnit Strategický rámec MAP a její Vizi) a Ročního akčního plánu pro období
školního roku 2018/2019.

4. Informace z KAP JmK - RNDr. Dagmar Zouharová
RNDr. Dáša Zouharová dostala slovo a představila členům stav krajského akčního plánu – část
projektu Podnikavost.

5. Projednání a schválení investičních záměrů základních škol za účelem potvrzení
souladu s vizí a strategií Místního akčního plánu.
Všichni členové ŘV dostaly předem k nastudování investiční záměry jednotlivých škol.
Manažerka projektu nové návrhy investičních záměrů přečetla a členové následně hlasovali o
zařazení těchto záměrů do Strategického rámce.
Usnesení: Řídící výbor schvaluje investiční záměry základních škol za účelem potvrzení souladu
s vizí a strategií Místního akčního plánu.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

6. Prioritizace návrhů aktivit škol a aktivit spolupráce pro Roční akční plán 2018/2019
Řídícím výborem
Přítomní členové byli vyzváni k prostudování navržených aktivit Akčního plánu MAP v území
SO ORP Kyjov a obce Moravský Písek, na jehož základě se sestaví Roční akční plán pro školní
rok 2018/2019. Členové Řídícího výboru bodovacími lístky k aktivitám přidělovali svoje hlasy.

7. Projednání a schválení Analytické části MAP
Manažerka projektu Milada Dušková seznámila členy ŘV s Analytickou částí projektu předem
v elektronické podobě. Vyzvala členy ŘV k hlasování. Všichni přítomní členové hlasovali pro
zařazení Analytické části beze změny.
Usnesení: Řídící výbor schvaluje Analytickou část MAP.
Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

8. Vypořádání připomínek
Řídící výbor v předchozím bodě schválil aktualizaci Strategického rámce i zapracování
investičních záměrů škol a nedošlo k žádnému připomínkování.

V Kyjově, dne 3. 11. 2017

...........................................
Zapisovatel
Bc. Martina Bízová

................................................
Ověřovatel
Bc. Hana Horňáková

