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Zápis ze 6. setkání Řídícího výboru 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

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

Datum a čas konání: 08. červen 2020; 15:00 – 16:30 

Seznam účastníků: viz prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsobu hlasování: pro - proti - zdržel se 

Program: 

1. Úvodní slovo (přivítání nových členů) 

2. Aktuální informace z projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

3. Schvalování Průběžné sebehodnotící zprávy projektu MAP II za rok 2020 

4. Schvalování Strategického rámce MAP 06/2021 

5. Schvalování aktualizovaného Akčního plánu 2021 

6. Diskuze a závěr 

Cílem šestého prezenčního setkání Řídícího výboru MAP II (dále jen ŘV) bylo seznámení 

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

Žďár nad Sázavou (dále jen MAP II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/009150 

a schválení dokumentů (výstupů) projektu. 

Přítomných 15 členů. Řídící výbor je usnášeníschopný. 

1. Úvodní slovo 

Ing. Josef Klement, předseda ŘV, radní Města Žďár nad Sázavou pro oblast školství, přivítal 

přítomné a poděkoval, že se dostavili v hojném počtu, tudíž je jednání usnášení schopné. 

Zahájil 6. setkání ŘV, které se koná v prezenční formě po roce. V dubnu letošního roku 

proběhlo písemné hlasování (per rollam) ŘV, kde byl schválen aktualizovaný Jednací řád.  

Přítomní členové byli informováni o změně složení ŘV (odstoupení a změna zástupců 

jednotlivých oblastí), byli představeni a přivítáni noví členové. Došlo ke stručnému shrnutí 

programu setkání a otevření prostoru k jeho připomínkám.  

2. Aktuální informace o projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Mgr. Veronika Klimešová, koordinátorka implementace MAP II, rovněž přivítala přítomné 

členy a představila aktuální informace o projektu. Veškeré novinky a aktualizace 

zveřejňujeme na webových stránkách projektu (www.zdarns.cz/MAPII), nebo FB profilu 

(www.facebook.com/MAPZR), kde sdílíme i zajímavé tipy, zajímavosti a další podněty 

vztahující se ke vzdělávání. 

http://www.zdarns.cz/MAPII
http://www.facebook.com/MAPZR
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V přípravě je Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území (tzv. MAP II), jejímž cílem 

je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality 

vzdělávání ve školách. Plánovaný termín realizace je od 01. 01. 2022 do 30. 11. 2023.  

Z důvodu epidemiologické situace, nařízení Vlády a vyhlášenému stavu nouze byly odloženy 

tyto aktivity: Festival.knihzdar, workshop Digitální gramotnost a interaktivní výuka, Finanční 

gramotnost – Cesta životem, kurz Programování 3D tisku, zábavná odpolední setkávání 

na podporu kulturních a duchovních hodnot, či Víkend plný seminářů pro pedagogické 

pracovníky mateřských škol. 

V prezenční formě byla uskutečněna exkurze do dílny Modrotisku rodiny Danzinger a doběhl 

workshop pro pedagogické pracovníky Za krásou keramiky. V online prostředí jsme 

ve spolupráci se zkušenými lektory zrealizovali Vychytávky Microsoft Teams, workshop 

Novelizace Vyhlášky č. 27/2016 Sb., Každé dítě má na něco talent a Hodnocení 

a sebehodnocení žáků. V současné době probíhá na zapojených školách interaktivní 

workshop Žij (s) angličtinou, jehož hlavním cílem je motivovat žáky 1. stupně ZŠ učit se cizím 

jazykům. Velmi kladně hodnotíme vyhlášenou tvůrčí příležitost s názvem Velikonoční přání 

pro seniory, která měla za cíl podpořit mezigenerační vztahy a solidaritu, zvýšit úctu a 

pochopení ke stáří. Přišlo nám přes 300 přáníček, které jsme odevzdali Mgr. Václavu 

Šerákovi, řediteli Sociálních služeb. 

Bc. Věra Veselá vyjádřila poděkování za webinář ohledně komunikační platformy MS 

Teams. Dle jejích slov neměli pedagogičtí pracovníci mateřských škol možnost, 

jak se jiným způsobem v této oblasti proškolit. Ze strany MŠMT většina školení byla 

cílena v době distanční výuky na základní školy. 

V rámci projektu, ve spolupráci s odborníky, vznikl metodický materiál Bezpečně 

v kyberprostoru společně s MAP, zabývající se bezpečným internetem a prevencí 

kyberšikany. Je dostupný pro všechny na našem webu, v sekci Odkazy 

(www.zdarns.cz/MAPII). Kromě toho jsme také vydali letáček, který byl rozdistribuován 

do škol. Za velmi podařenou považujeme vyhlášenou výzvu Daruj notebook, aneb podpořme 

distanční výuku. Chtěli jsme společnými silami pomoci školám, sociálně znevýhodněným 

žákům a rodinám s více dětmi zpřístupnit online vzdělávání. Díky pražské IT firmě 

The Netw.org s.r.o. jsme získali 50 kusů kompletní počítačové sestavy, kterou 

jsme reinstalovali a uvedli do funkčního stavu. 

Ing. Josef Klement dodal, že na podporu osvěty, jak efektivně čelit hrozbám 

internetové doby vznikl projekt Žďárská síť, který uskutečnil veřejné promítání 

dokumentu V sítí spolu s diskuzí s odborníky. Bylo to velmi citlivé, živé a emotivní. 

Do podpory a osvětové činnosti v této problematice se rovněž svým metodickým 

dokumentem zapojil MAP. Samotný letáček následně obsahuje QR kód, 

který automatický odkáže na příslušné stránky.  

http://www.zdarns.cz/MAPII
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Dále Ing. Klement upřesnil, že jednatelem společnosti The Netw.org s.r.o. je pan 

Tomáš Prokop, který pochází ze Žďáru nad Sázavou a je stále místním patriotem. 

Pro tento rok plánujeme zrealizovat odložené aktivity. Na léto máme připravený Příměstský 

tábor pro žáky 1. stupně ZŠ a výzvu Moje prázdninová kniha, kterou chceme motivovat 

děti/žáky, aby nezapomínali číst i v této době. Na měsíce září a říjen máme připravený 

seminář Komunikace škola – rodiny s Mgr. Michaelou Veselou, workshopy Čtení není nuda 

a tvoření (Mýdlový svět, Plochá svíce). 

3. Schvalování Průběžné sebehodnotící zprávy projektu MAP II za rok 2020 

Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II je vytvořena dle šablony/metodiky 

pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV. Hodnotí se personální složení, aktivity projektu, 

a  výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost. Jedná se o subjektivní dokument za období 

od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. Dokument byl členům rozeslán s dostatečným předstihem, 

nepřišly k němu žádné připomínky. 

Usnesení č. 1: Řídící výbor schvaluje Průběžnou sebehodnotící zprávu příjemců 

projektu MAP II za rok 2020. 

Hlasování: 15 - 0 - 0 

4. Schvalování Strategického rámce MAP 

Strategický rámec MAP je dílčím výstupem projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou. 

Dokument je průběžně aktualizován (minimálně po 6 měsících). V současné podobě se jedná 

o 7 verzi, která byla vytvořena aktualizací dokumentu ze dne 04. 12. 2020. Strategický rámec 

zajišťuje soulad podporovaných projektů výzev s prioritami území. Na základě připomínek 

zřizovatelů a ředitelů škol byly doplněny některé investiční priority. Ze strany OP VVV byly 

vydány nové tabulky pro zaznamenávání investičních priorit, které jsou předpokladem pro 

čerpání finančních prostředků z výzev IROP 2021+ vyhlašovaných pro oblast vzdělávání. Tato 

změna se projeví v následující aktualizaci dokumentu. 

Usnesení č. 2: Řídící výbor schvaluje dokument Strategický rámec MAP 06/2021. 

Hlasování: 15 - 0 - 0 

5. Schvalování aktualizovaného Akčního plánu 2021 

Akční plán představuje přehled zapojených škol do projektu. Velkou část zabírají informace 

o Šablonách, které jednotlivé školy čerpají. Tyto informace je potřeba znát, aby nedošlo 

k dvojímu financování. Během prostoru vyhrazeného pro zaslání připomínek, byla provedena 

formální úprava – odstranění zdvojených řádků.  

Usnesení č. 3: Řídící výbor schvaluje Akční plán 2021. 

Hlasování: 15 - 0 - 0 
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6. Diskuze a závěr 

Prostor pro připomínky a volnou diskuzi. 

Mgr. Radek Pátek se informoval na výsledky dotazníku Vyhodnocení partnerství v MAP v roce 

2021, který byl z MŠMT ČR začátkem roku 2021 rozesílán náhodně členům PS, ŘV i RT MAP II. 

Manažerka projektu objasnila, že tento dotazník slouží k evaluaci projektů Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV), které se zabývají akčním plánováním. Jeho hlavním cílem 

je zjistit, zda aktivity realizované v rámci projektu MAP II (a hrazené z OP VVV) skutečně vedou k 

očekávaným výsledkům. Výstupy z dotazníku bohužel zatím žádné nemáme, pokusíme se na MŠMT 

zjistit.   

Ing. Jana Hadravová, MPA – vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS Kraje Vysočina 

dodala, že obdobný dotazník přišel i realizátorům Krajských akčních plánů. Novou informací 

je skutečnost, že v Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK) se nepočítá 

s podporou KAP. Dle dostupných informací, bylo jejich cílem naučit zapojené aktéry plánovat, 

což se povedlo. Současný KAP poběží do roku 2023. Pracuje se na zapracování 

implementačních aktivit a plánu do dlouhodobých záměrů. 

Mgr. Darina Čermáková informovala přítomné členy, že metodická podpora Místního akčního 

plánu končí v listopadu tohoto roku. Individuální projekt Strategického řízení (znám jako SPR) 

pomáhal v rámci OP VVV řešit klíčové problémy českého vzdělávacího systému. Po celé ČR 

do projektu bylo zapojeno přibližně 50 lidí (ne úvazků) a v překlenovacím období se tento 

počet rapidně sníží na pouhých 5 lidí. Pro Kraj Vysočina zůstává Bc. Soňa Baueršímová, DiS., 

jako odborný poradce. 

Předseda ŘV poděkoval všem přítomným za jejich účast, připomínky, podněty, návrhy, 

diskuzi a kooperaci. Sdělil, že další setkání bude svoláno ke konci roku (pravděpodobně 

v prosinci). Bude na něm projednáván aktualizovaný Strategický rámec a další záležitosti, 

které během nastalé doby vyplynou. Projekt Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad 

Sázavou končí k 31. 12. 2021. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11. června 2021 

Zapsala:   Mgr. Veronika Klimešová,  

koordinátorka implementace a administrátorka projektu 

Ověřil:   Ing. Josef Klement,  

předseda ŘV MAP II, radní pro oblast školství 
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Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

Distanční výuka v ZŠ 


