
   

 

ZÁPIS 

z III. jednání Řídícího výboru projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu 

I. Seznam přítomných 

1. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.  

2. RNDr. Dáša Zouharová 

3. Hana Horňáková 

4. Anna Čarková 

5. Hana Habartová  

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  

Řídící výbor je usnášeníschopný, pokud se sejde nadpoloviční většina. Sešlo se celkem 11 

členů.  

II. Shrnutí projednávaných bodů 

Přivítání, představení nové manažerky projektu 

Předsedkyně MAS (realizátora projektu Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.) a současně členka 

Řídícího výboru (ŘV) paní Anna Čarková přivítala všechny přítomné, představila novou 

manažerku projektu MGR. Miladu Duškovou a zahájila III. jednání ŘV. Předseda Řídícího 

výboru Mgr. Zbyněk Mašek také přítomné členy přivítal a představil jednotlivé body programu.  

 



   

 

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 – Hana Horňáková (člen Řídícího 

výboru). 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje zapisovatelku Bc. Martinu Bízovou a ověřovatelku zápisu 
Hanu Horňákovou. 

1. Představení dosavadních výstupů projektu 

Manažerka projektu Mgr. Milada Dušková se ujala slova a členům ŘV představila současnou 

podobu projektu. Podrobně popsala, jak se v rámci projektu pracuje s jednotlivými aktéry 

zapojenými do vzdělávání v ORP Kyjov a obci Moravský Písek.  

Zdůraznila, že byla zvolena nová a efektivnější forma komunikace s veřejností. Veřejnost jsme 

začali oslovovat pomocí anket na sociálních sítích. Členové Pracovní skupiny intenzivně 

pracovali na rozboru jednotlivých prioritních oblastí. Do projektu jsme zapojili děti 

prostřednictvím výtvarně-literární soutěže a facilitace ve školních parlamentech. Nutno 

podotknout, že organizaci soutěže si vychovatelé a pedagogové pochvalovali. Nad rámec 

projektu vzniklo také setkávání tzv. Balintovské skupiny, která společně hledá řešení na 

konkrétní problém. Pro učitele, kteří jsou také velmi významní aktéři ve vzdělávání, pořádáme 

stále populárnější odborné semináře. Systematická práce probíhala také s řediteli škol a 

zřizovateli. Tyto dvě skupiny identifikovali jako potřebu více se setkávat, sdílet zkušenosti a 

vytvořit tzv. komunikační platformu. Významně se na oblasti vzdělávání podílejí i organizace 

zajišťující neformální a mimoškolní vzdělávání, se kterými také probíhalo setkání.  

2. Představení plánu činností v projektu pro rok 2017 

Ve stručnosti manažerka projektu představila i kalendář akcí a aktivit, které jsou plánovány 

v rámci projektu na rok 2017. Z nejblíže plánovaných akcí vypíchla odborný seminář pro 

pedagogy, který se uskuteční 10. 4. 2017 a je o něj velký zájem.  

3. Návrhy aktualizací investičních záměrů a Strategického rámce MAP 

Členové Řídícího výboru byli seznámení s aktualizacemi ve Strategickém rámci MAP a byly jim 

představeny i nové investiční záměry škol. Jedná se celkem o 26 investičních záměrů.  

 



   

 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje aktualizaci Strategického rámce a zapracování všech 

navržených investičních záměrů škol.  

Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 

 

4. Vypořádání připomínek 

Řídící výbor v předchozím bodě schválil aktualizaci Strategického rámce i zapracování 

investičních záměrů škol a neproběhli žádné připomínky.  

5. Diskuze a návrhy  

V bodu diskuse se rozpoutala debata na téma vytvoření tzv. komunikační platformy. Jak by 
tato platforma vypadala, zda by se jednalo o webový portál, kde se budou sbírat informace ze 
škol v celém území. Kdo by měl web na starosti atd.  

 

 

V Kyjově, dne 5. 4. 2017 

 

...........................................     ................................................ 

               Zapisovatel                                           Realizátor projektu 
      Bc. Martina Bízová       předseda MAS Anna Čarková 
 
 
 
 
...........................................     ............................................ 

               Ověřovatel       Předseda ŘV 
Hana Horňáková              Mgr. Zbyněk Mašek 


