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Zápis z VI. setkání  

Řídícího výboru MAP ORP Žďár nad Sázavou 

 

Místo konání: Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Datum konání: 30. května 2017 od 16.00 hodin 

Seznam účastníků:  viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsobu hlasování: pro X proti X zdržel se 

 

Program setkání:  

1. Úvodní slovo 

2. Informace o stavu projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ 

3. Výstupy z pracovních skupin  

4. Dokument „Místní akční plán vzdělávání“ 

5. Budování znalostních kapacit (semináře, setkání) 

6. Diskuse a závěr 

 

Cílem šestého setkání Řídícího výboru MAP bylo seznámit všechny přítomné členy Řídícího 

výboru (ŘV) se stavem projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“, 

s harmonogramem práci na tomto projektu do konce roku 2017, dále s navazujícím projektem 

– tzv. MAP II. Předmětem setkání bylo také schválení Průběžné sebehodnotící zprávy 

k projektu za rok 2016 a plánovaná aktualizace Strategického rámce MAP ORP Žďár nad 

Sázavou (srpen 2017). 

 

1. Úvodní slovo 

Ing. Klement, předseda ŘV, přivítal přítomné a předal slovo manažerce projektu Haně 

Půžové, která také přivítala přítomné. 

 

2. Informace o stavu projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad 

Sázavou“ 

Manažerka projektu informovala přítomné o stavu a harmonogramu projektu, který 

končí k 31. 12. 2017 – konkrétně hovořila o činnosti 3 pracovních skupin (leden – 
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červen 2017), setkání mateřských škol (4. 5. 2017, Nové Veselí) a o plánovaném 

setkání základních škol (8. 6. 2017, Velká Losenice), dále o vzdělávacích seminářích, 

které probíhají v rámci aktivity „Budování znalostních kapacit na území“ a o 

plánované aktualizaci Strategického rámce MAP ORP Žďár nad Sázavou. Členové 

Řídícího výboru MAP se dohodli, že hlasování o aktualizovaném Strategickém 

rámci MAP ORP Žďár nad Sázavou proběhne per-rollam, a to v týdnu od 21. 8. 

2017 do 29. 8. 2017. Všichni členové ŘV obdrží návrh aktualizovaného 

Strategického rámce MAP předem k připomínkování. 

V rámci tohoto bodu byla také předložena ke schválení Průběžná sebehodnotící zpráva 

za rok 2016, která byla předložena již na minulém setkání a ke které bylo provedeno 

dotazníkové šetření mezi členy ŘV MAP. 

Usnesení č. 1: Členové Řídícího výboru schvalují tento postup.  

Hlasování: 12-0-0 

Usnesení č. 2: Členové Řídícího výboru schvalují Průběžnou sebehodnotící 

zprávu za rok 2016 k projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad 

Sázavou.  

Hlasování: 12-0-0 

 

3. Výstup z pracovních skupin 

Ing. Půžová představila přítomným dosavadní výstupy z pracovních skupin, které byly 

předloženy na setkání mateřských škol a budou předloženy na setkání základních škol. 

Na těchto setkáních budou jednotlivé projektové záměry ověřeny a následně doplněny. 

Usnesení č. 3: Členové Řídícího výboru berou výstupy z pracovních skupin 

na vědomí.  

 

4. Dokument Místní akční plán vzdělávání 

Manažerka projektu předložila přítomným členům dokument Místní akční plán 

vzdělávání – verze 02 k 30. 5. 2017 k připomínkování. Přítomné informovala o dalších 

pracích na tomto dokumentu (představení škol, strategická část a akční plán). 

Usnesení č. 4: Členové Řídícího výboru berou předloženou verzi dokumentu 

Místního akčního plánu vzdělávání (verze 02 k 30. 5. 2017) na vědomí.  
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5. Budování znalostních kapacit (semináře, setkání) 

Manažerka projektu informovala přítomné o realizovaných a plánovaných 

vzdělávacích seminářích a setkáních. Přítomným členům předložila harmonogram 

vzdělávacích seminářů do konce roku 2017, který je průběžně aktualizován dle potřeb 

území. 

Usnesení č. 5: Členové Řídícího výboru berou předložený harmonogram 

seminářů (Nabídka vzdělávacích aktivit k 30. 5. 2017) na vědomí.  

 

6. Diskuse a závěr 

Přítomní členové diskutovali nad navazujícím projektem (MAP II) a nad plánovanou 

výzvou „Implementace MAP“ (= realizace MAP). 

Předseda Řídícího výboru a manažerka projektu poděkovali všem přítomným za účast 

a ukončili setkání. 

Ve Žďáru nad Sázavou dne 30. května 2017. 

 

Zapsala:  

Ing. Hana Půžová, manažerka projektu 

 

Ověřil: 

Ing. Josef Klement, předseda Řídícího výboru MAP 

 

 

 

Přílohy k zápisu: 

1. Prezenční listina přítomných 

2. Průběžná sebehodnotící zpráva za rok 2016 

3. Dokument Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou (verze 02, 30. 5. 2017) 

4. Pozvánka na setkání základních škol (8. 6. 2017, Velká Losenice) 

5. Výstupy z pracovních skupin – projektové záměry 

6. Harmonogram vzdělávacích aktivit (Nabídka vzdělávacích aktivit k 30. 5. 2017) 


