
      
       
 
 

 

 

Projekt „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ 

 

Zápis z 1. setkání Řídícího výboru MAP II 
 

 

Místo konání:  Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Datum konání: 24. dubna 2018 od 16.00 hodin 

Seznam účastníků:  viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsobu hlasování: pro X proti X zdržel se 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Představení nové manažerky projektu MAP II 

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

4. Aktualizace složení členů Řídícího výboru + volba předsedy Řídícího výboru MAP II 

5. Schválení Statutu Řídícího výboru MAP II 

6. Schválení Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II 

7. Diskuze a závěr 

 

Cílem prvního setkání Řídícího výboru MAP II bylo seznámit všechny přítomné členy Řídícího 

výboru (ŘV) s aktuálním stavem projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad 

Sázavou“, který navazuje na projekt „„Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ 

(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000130). Dále pak představení nové 

manažerky projektu, aktualizace složení a představení nových členů Řídícího výboru MAP II, 

volba Předsedy Řídícího výboru MAP II a schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru 

MAP II. 

 

1. Úvodní slovo 

Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou (zástupce realizátora projektu), 

přivítal účastníky setkání Řídícího výboru MAP II a stručně je seznámil s ukončením projektu 

„Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ (registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000130) a zahájením realizace návazného projektu „Místní 

akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“.  

 

2. Představení nové manažerky projektu MAP II 

Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou (zástupce realizátora projektu),  

informoval přítomné členy Řídícího výboru MAP II o personálních změnách v projektu MAP 

II. Ing. Michaela Zobačová, která působila v projektu MAP I jako administrátorka, ukončila 

pracovní poměr k 31. 12. 2017 a nebude v projektu MAP II pokračovat.  



      
       
 
 

 

 

Projekt „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ 

Ing. Hana Půžová se rozhodla ukončit pracovní poměr na pozici hlavní manažerky projektu 

MAP II (ke dni 4. 3. 2018) a zůstat v projektu MAP II jako odborná konzultantka MAP. 

Z tohoto důvodu proběhlo na konci ledna 2018 výběrové řízení na pozici „hlavní manažer 

projektu MAP II“, na kterou byla vybrána Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (nástup 5. 3. 2018). 

Poté předal předseda řídícího výboru MAP II slovo Ing. Haně Půžové. 

 

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

Ing. Hana Půžová, manažerka projektu MAP I a odborná konzultantka MAP II, informovala 

přítomné členy Řídícího výboru MAP II o zahájení realizace projektu „Místní akční plán 

vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ k 1. 1. 2018 a prodloužení původně plánované doby 

trvání projektu z 3 let na 4 roky. V současné době je projekt ve finální fázi přípravy Žádosti o 

podporu, která bude předložena na MŠMT do 15. 5. 2018. Doposud proběhlo v rámci 

projektu MAP II několik seminářů a vzdělávacích aktivit pro školy (MŠ, ZŠ) na území ORP Žďár 

nad Sázavou. Zahájení realizace implementačních aktivit, které vycházejí z potřeb škol 

v území, je naplánováno od září 2018.  

 

4. Aktualizace složení členů Řídícího výboru + volba předsedy Řídícího výboru MAP II 

Ing. Radka Hudečková, manažerka projektu MAP II, seznámila členy ŘV se změnami ve 

složení Řídícího výboru MAP II. Poděkovala všem členům Řídícího výboru MAP I za jejich 

ochotu pokračovat ve členství ŘV MAP II.  

Dále představila nové členky ŘV MAP II, které byly do Řídícího výboru nominovány na 

základě Postupů MAP II (Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání), ve 

kterých jsou uvedeni nově požadovaní povinní zástupci ŘV: 

 zástupce ze školních družin, školních klubů – Jana Judová (ŠD ZŠ Žďár nad Sázavou, 

Komenského 6) 

 zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy 

v území – Jaroslava Kabelková (starostka obce Lhotka) 

 zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji – Mgr. Darina Čermáková (NIDV 

Jihlava). 

Manažerka projektu poděkovala novým členkám za jejich zájem o členství v ŘV MAP II. 

Dále proběhlo „seznamovací kolečko“ všech přítomných členů ŘV MAP II a přistoupilo se 

k volbě předsedy Řídícího výboru MAP II.  

RNDr. Kamil Ubr (zástupce KAP) navrhl, aby Ing. Josef Klement pokračoval ve funkci předsedy 

ŘV i v projektu MAP II. Žádný jiný kandidát nebyl navržen. O tomto návrhu bylo hlasováno a 

byl jednomyslně přijat. 

Usnesení č. 1: Řídící výbor volí za předsedu Řídícího výboru MAP II Ing. Josefa Klementa. 

Hlasování: 15 x 0 x 0 

 





      
       
 
 

 

 

Projekt „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ 

 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

Seznam členů Řídícího výboru MAP II 

Statut Řídícího výboru MAP II 

Jednací řád Řídícího výboru MAP II 




