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Zápis z 3. setkání Řídícího výboru 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Místo konání: Městský úřad Žďár nad Sázavou, zasedací místnost Rady města 

Datum a čas konání: 09. dubna 2019; 16:00 – 17:30 

Seznam účastníků: viz prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsobu hlasování: pro X proti X zdržel se 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Představení nové členky realizačního týmu 

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

4. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP pro ORP Žďár nad Sázavou 

5. Schválení Akčního plánu 2019, včetně harmonogramu 

6. Schválení Průběžné sebehodnotící zprávy projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou – rok 2018 

7. Schválení nové členky PS 

8. Diskuze a závěr 

Cílem třetího setkání Řídícího výboru MAP II (dále jen ŘV) bylo obeznámit všechny přítomné 

s aktuálními informacemi o stavu projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP 

Žďár nad Sázavou, pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150. Záměrem 

bylo rovněž projednání a schválení dokumentů (Strategický rámec MAP pro ORP 

Žďár nad Sázavou, Akční plán 2019, Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II), které 

byly členům ŘV rozeslány v týdenním předstihu k prostudování a k připomínkování. 

Poznámky byly následně do dokumentu zapracovány a na setkání k odhlasování byla 

předložena upravená verze. 

1. Úvodní slovo 

Ing. Radka Hudečková, Ph.D., hlavní manažerka projektu, přivítala přítomné a zahájila 

3. setkání ŘV, konaného po půl roce. Omluvila nepřítomné členy a zpoždění Ing. Josefa 

Klementa, předsedy Řídícího výboru a místostarosty Města Žďár nad Sázavou (zástupce 

realizátora projektu). 
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2. Představení nové členky realizačního týmu 

Byla představena nová posila realizačního týmu projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP 

Žďár nad Sázavou“, a to Mgr. Veronika Klimešová, která od poloviny ledna letošního roku 

nastoupila na pozici koordinátora implementace (0,5 úvazku) a administrátora (0,3 úvazku). 

Výběrové řízení na tyto pracovní pozice proběhlo na konci měsíce listopadu loňského roku. 

Ze tří pozvaných uchazeček byla vybrána Mgr. Klimešová. 

3. Aktuální informace o stavu projektu ,,Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“ 

Ing. Radka Hudečková, PhD. informovala přítomné o událostech v projektu, které se udály 

od posledního setkání, konaného 18. září 2018. 

 doba realizace projektu od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2021 

 právní akt byl vydán 02. 11. 2018 

 byly podány 2 žádosti o změnu (změna statutárního zástupce, změna Postupů MAP II) 

 byla předložena Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu (za 1. monitorovací 

období), a to 27. 03. 2019 

 vytvořeno 5 pracovních skupin (4 povinné, 1 volitelná): PS pro financování, PS 

pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti, PS 

pro rovné příležitosti, PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 

 od října se rozběhlo setkávání členů pracovních skupin – společné úvodní setkání 

proběhlo 9. října 2018, další schůzky PS již probíhaly samostatně (doposud proběhlo 

cca 4 – 5 setkání v každé PS). Na červen letošního roku je plánováno opět společné 

setkání všech PS s cílem zhodnotit dosavadní průběh projektu a zrealizované či 

naplánované aktivity v uplynulém školním roce. 

 informace o aktivitách PS: semináře/besedy/workshopy na rozmanitá témata 

(Čtení není nuda aneb Dílna čtení v praxi, Rozvoj matematických představ 

a dovedností v předškolním věku, Metody pro rozvoj matematické gramotnosti, 

Asistent pedagoga v systému inkluzivního vzdělávání, Za tajemstvím keramiky), 

proběhla výstava STOP kyberšikaně; zabýváme se otázkou robotiky a využití 

IT v matematice, nebo jak zapojit rodiče 

 projekt má své webové stránky (www.zdarns.cz/MAPII) a facebookový profil 

(www.facebook.com/MAPZR). 

4. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP pro ORP Žďár nad Sázavou 

Ing. Radka Hudečková, Ph.D. seznámila přítomné členy ŘV s dokumentem Strategický rámec 

MAP pro ORP Žďár nad Sázavou, který je klíčovou částí Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání. Jeho účelem je zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách s prioritami 

území. Dokument obsahuje jednotlivé projektové záměry, které mají vazbu na cíle MAP.  

http://www.zdarns.cz/MAPII
http://www.facebook.com/MAPZR
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Bylo poukázáno na místa v textu, kde došlo ke změnám v souvislosti se zapracováním 

zaslaných připomínek a požadavků. 

Poté bylo přistoupeno, ze strany Ing. Josefa Klementa, k hlasování a schválení předložené 

verze Strategického rámce MAP pro ORP Žďár nad Sázavou. 

Usnesení č. 1: Řídící výbor schvaluje dokument Strategický rámec MAP pro ORP Žďár 

nad Sázavou projektu Místní akční plán vzdělávání II OPR Žďár nad Sázavou, 

který je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 15 x 0 x 0 

5. Schválení Akčního plánu 2019, včetně harmonogramu 

Ing. Radka Hudečková, Ph.D. seznámila přítomné členy ŘV s dokumentem Akční plán 2019, 

který vychází z priorit a cílů uvedených ve Strategickém rámci MAP pro ORP Žďár 

nad Sázavou. Jedná se o nástroj realizace stanovených priorit a cílů, které je možné během 

plánovaného období naplnit. Bylo poukázáno na místa v textu, kde došlo ke změnám 

v souvislosti se zapracováním zaslaných připomínek a požadavků. 

Ing. Josef Klement, předseda ŘV, otevřel diskuzi k dokumentu a zapracovaným změnám. 

RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, člen ŘV vznesl 

dotaz, zda nebude vadit, pokud dojde u přehledu aktivit jednotlivých vzdělávacích zařízení 

k odmazání sloupce s datem podání žádosti. Členové se shodli na tom, že vypovídajícím 

údajem je spíše stav projektu, než datum podání žádosti, neboť od tohoto data k realizaci 

je často velká časová prodleva. 

Akční plán 2019 byl představen, diskutován a schválen po zapracování připomínek. 

Usnesení č. 2: Řídící výbor schvaluje dokument Akční plán 2019 projektu Místní akční plán 

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

Hlasování: 15 x 0 x 0 

6. Schválení Průběžné sebehodnotící zprávy projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Ing. Radka Hudečková, PhD. seznámila přítomné členy ŘV s dokumentem Průběžná 

sebehodnotící zpráva projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou – rok 2018, který slouží 

pro zhodnocení projektu jak po procesní, tak i po věcné stránce. Jedná se o vyhodnocení 

realizace aktivit a dosahování cílů v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, včetně 

navržení případných kroků vedoucích ke zlepšení. Obsahuje definované otázky a odpovědi 

na ně. 

Ke změně na základě připomínek došlo pouze v poslední částí dokumentu - shrnutí, kde bylo 

připsáno, jakým způsobem došlo k evaluaci. 

Následně Ing. Josef Klement, předseda ŘV, přistoupil k hlasování a schválení předložené 

verze Průběžné sebehodnotící zprávy projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou – rok 2018. 
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Usnesení č. 3: Řídící výbor schvaluje dokument Průběžná sebehodnotící zpráva projektu 

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

Hlasování: 15 x 0 x 0 

7. Schválení nové členky PS 

Ing. Radka Hudečková v krátkosti představila kandidátky na nové členky pracovních skupin, 

které by mohly být pro projekt svými dovednostmi a schopnostmi přínosem. 

Mgr. Lucie Topinková (PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti) – učitelka 1. stupně ZŠ Žďár 

nad Sázavou, Komenského 2, lídr chystaného workshopu Čtení není nuda aneb Dílna čtení 

v praxi. Odbornice ve svém oboru, zapálená osoba a živel. 

Usnesení č. 4: Řídící výbor schvaluje nového člena Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti. 

Hlasování: 14 x 0 x 1 (nepřítomen) 

 

Mgr. Veronika Ješátková (PS pro rovné příležitosti) – lokální konzultantka inkluzivního 

vzdělávání z Agentury pro sociální začleňování. 

Usnesení č. 5: Řídící výbor schvaluje nového člena Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti. 

Hlasování: 14 x 0 x 1 (nepřítomen) 

8. Diskuze a závěr 

RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, upozornil členy 

ŘV na nově připravenou výzvu Implementačních krajských akčních plánů II (dále jen KAP II), 

jejíž zaměření bude obdobné, jako tomu bylo u KAP I (podpora kompetencí k podnikavosti, 

nebo polytechnického vzdělávání a odborného vzdělávání, rozvoj kariérového poradenství 

a rozkvět škol jakožto center dalšího profesního vzdělávání). Vize je taková, že budou 

využívat to, co se použilo a osvědčilo v první výzvě, ale budou rádi, když se zapojí nové školy 

(2. stupeň ZŠ, SŠ). Uvažuje se o zajištění menší 3D tiskárny. Problémem zůstává, jak do škol 

dostat software, který umožní dětem lehké programování, aby si mohly naprogramovat 

svoje vize a nechat si to na tiskárně vytisknout, protože to je dle něho ten nejtěžší proces. 

Členům ŘV bylo avizováno, že další termín příštího setkání je plánován na říjen letošního 

roku. V závěru Ing. Josef Klement, předseda ŘV, ukončil setkání a poděkoval všem 

přítomných za jejich účast a kooperaci. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. dubna 2019 
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Zapsala:   Mgr. Veronika Klimešová,  

koordinátorka implementace a administrátorka projektu 

 

 

Ověřil:    Ing. Josef Klement,  

předseda ŘV MAP II, místostarosta Města Žďár nad Sázavou 

 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

Strategický rámec MAP pro ORP Žďár nad Sázavou 

Akční plán 2019 

Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou – rok 2018 


