
      
       
 
 

 

 

„Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 

 

Zápis z 2. setkání Řídícího výboru MAP II 
 

 

Místo konání:  Městský úřad Žďár nad Sázavou, zasedací místnost RM 

Datum konání: 18. září 2018 od 16.30 hodin 

Seznam účastníků:  viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsobu hlasování: pro X proti X zdržel se 

Program: 

1. Úvodní slovo 

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

3. Schválení složení Pracovních skupin projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

4. Schválení organizační struktury projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad 

Sázavou“ 

5. Schválení komunikačního plánu a konzultačního procesu projektu „Místní akční plán 

vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, včetně identifikace dotčené veřejnosti 

6. Schválení dokumentu „Manuál pro pracovní skupiny“ 

7. Diskuze a závěr 

 

Cílem druhého 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“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 a projednat a 

schválit dokumenty „Pracovní skupiny“, „Organizační struktura“, „Komunikační plán. 

Konzultační proces a identifikace dotčené veřejnosti“ a „Manuál pro pracovní skupiny“, které 

byly členům ŘV MAP II v předstihu rozeslány k prostudování a k připomínkám.    

 

1. Úvodní slovo 

Ing. Josef Klement, předseda Řídícího výboru a místostarosta města Žďár nad Sázavou 

(zástupce realizátora projektu), přivítal účastníky 2. setkání Řídícího výboru MAP II a předal 

slovo hlavní manažerce projektu, Ing. Radce Hudečkové.  

 

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

Ing. Radka Hudečková, Ph.D. informovala přítomné členy Řídícího výboru MAP II o 

událostech v projektu, které proběhly od předchozího setkání ŘV (24. 4. 2018): 

 podání Žádosti o podporu (ŽoP) projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár 

nad Sázavou“ dne 15. 5. 2018 

 získání registračního čísla projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 
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 proces hodnocení ŽoP (formální a věcné kolo hodnocení), jednání Výběrové komise 

dne 29. 8. 2018 a výsledky tohoto jednání: krácení úvazku hlavní manažerky projektu 

(z 1,0 na 0,6) a administrátora (z 0,5 na 0,3), snížení hodinové sazby u odborných 

pozic „Odborný garant MAP I“ a „Odborný konzultant“ a tím pádem celkové krácení 

rozpočtu projektu a výše podpory.  

 Informace o seminářích a vzdělávacích akcích pro školy (MŠ, ZŠ) na území ORP Žďár 

nad Sázavou.  

 Informace o chystaných implementačních aktivitách: výstava STOP KYBERŠIKANĚ, 

nabídka rodilé mluvčí NJ na příští školní rok, Bálintovské skupiny pro pedagogy ve 

spolupráci s Kolpingovým dílem (SPELTRUM), aj. 

 

3. Schválení složení Pracovních skupin projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Ing. Radka Hudečková, Ph.D. seznámila přítomné s dokumentem „Pracovní skupiny“ projektu 

„Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, ve kterém jsou popsány jednotlivé 

pracovní skupiny, jejich složení a náplň práce, a se zapracovanými připomínkami.  

Poté bylo přistoupeno k hlasování a předložená verze dokumentu „Pracovní skupiny“ byla 

schválena. 

Usnesení č. 1: Řídící výbor schvaluje dokument „Pracovní skupiny“ projektu „Místní akční 

plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou, který je přílohou tohoto zápisu.  

Hlasování: 13 x 0 x 0 

 

4. Schválení organizační struktury projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad 

Sázavou“ 

Ing. Radka Hudečková, Ph.D. seznámila přítomné členy ŘV s dokumentem „Organizační 

struktura“ projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ a se 

zapracovanými připomínkami.  

Poté bylo přistoupeno k hlasování a předložená verze dokumentu „Organizační struktura“ 

byla schválena. 

Usnesení č. 2: Řídící výbor schvaluje dokument „Organizační struktura“ projektu „Místní 

akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, který je přílohou tohoto zápisu.  

Hlasování: 13 x 0 x 0 

 

5. Schválení komunikačního plánu a konzultačního procesu projektu „Místní akční plán 

vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, včetně identifikace dotčené veřejnosti 

Ing. Radka Hudečková, Ph.D. seznámila přítomné členy ŘV s dokumentem „Komunikační 

plán. Konzultační proces a identifikace dotčené veřejnosti“ projektu „Místní akční plán 

vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ a se zapracovanými připomínkami.  
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Poté bylo přistoupeno k hlasování a předložená verze dokumentu „Komunikační plán. 

Konzultační proces a identifikace dotčené veřejnosti“ byla schválena. 

Usnesení č. 3: Řídící výbor schvaluje dokument „Komunikační plán. Konzultační proces a 

identifikace dotčené veřejnosti“ projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad 

Sázavou“, který je přílohou tohoto zápisu.  

Hlasování: 13 x 0 x 0 

 

6. Schválení dokumentu „Manuál pro pracovní skupiny“ 

Ing. Radka Hudečková, Ph.D. seznámila přítomné členy ŘV s dokumentem „Manuál pro 

pracovní skupiny“ projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ a se 

zapracovanými připomínkami.  

Poté bylo přistoupeno k hlasování a předložená verze dokumentu „Manuál pro pracovní 

skupiny“ byla schválena. 

Usnesení č. 4: Řídící výbor schvaluje dokument „Manuál pro pracovní skupiny“ projektu 

„Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, který je přílohou tohoto zápisu.  

Hlasování: 13 x 0 x 0 

 

7. Diskuze a závěr 

Přítomní členové Řídícího výboru diskutovali nad termínem příštího setkání, který bude upřesněn 

emailovou komunikací (plánované setkání leden/únor 2019).  

V závěru Ing. Josef Klement, předseda Řídícího výboru MAP II, ukončil setkání a poděkoval 

všem přítomným za jejich účast a spolupráci. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. září 2018 

 

Zapsala:  

Ing. Radka Hudečková, Ph.D., manažerka projektu 

 

 

Ověřil:  

Ing. Josef Klement, předseda ŘV MAP II 

 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

Pracovní skupiny 

Organizační struktura 

Komunikační plán. Konzultační proces a identifikace dotčené veřejnosti. 

Manuál pro pracovní skupiny 


