
      
       
 
 

 

 

„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 1. setkání pracovních skupin MAP II 
 

Pracovní skupina: společné setkání všech pracovních skupin MAP II: 

 PS pro financování 

 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 PS pro rovné příležitosti 

 PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 

Datum jednání: 9. října 2018 od 16:00 

Místo jednání: Velká zasedací místnost (ZM), Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Přítomni: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Vypracoval: Ing. Radka Hudečková, Ph.D. 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

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

3. Aktivity, cíle a výstupy jednotlivých pracovních skupin 

4. Administrativní záležitosti 

5. Diskuze a závěr 

 

1. Úvodní slovo 

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

Řídícího výboru MAP II, přivítal přítomné, sdělil několik základních informací o předchozím projektu 

MAP I a představil hlavní manažerku projektu MAP II, Ing. Radku Hudečkovou, Ph.D. Poté proběhlo 

„seznamovací kolečko“, kdy se všichni přítomní zástupci pracovních skupin představili.  

 

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

Ing. Hudečková seznámila přítomné s organizační strukturou, hlavními cíli, aktivitami a událostmi 

projektu MAP II:  

 Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021. 

 Organizační struktura MAP II: Řídící výbor, realizační tým, pracovní skupiny. 

 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. 

 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 
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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. V současné chvíli jsme v očekávání vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 

podpory. 

 Informace o seminářích a vzdělávacích akcích pro pedagogy, žáky (MŠ, ZŠ) i rodiče školy 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 (SPEKTRUM), zapůjčení stavebnice SEVA do MŠ, aj. 

 

3. Aktivity, cíle a výstupy jednotlivých pracovních skupin 

Manažerka projektu seznámila přítomné s dokumentem „Manuál pro pracovní skupiny“ (přílohou 

zápisu), ve kterém jsou popsány základní informace o projektu „MAP II ORP Žďár nad Sázavou“, 

Pravidla pro členy pracovních skupin (schválené Řídícím výborem dne 18. 9. 2018), jednotlivé 

pracovní skupiny, jejich složení a náplň práce. Úkolem členů a vedoucích PS bude prostudovat tento 

manuál do příštího setkání.  

Dále Ing. Hudečková přednesla přítomným návrhy na vedoucí jednotlivých pracovních skupin 

s dotazem, zda s tím dotyční souhlasí a zda nikdo jiný nemá jiný návrh. Všichni přítomní 

s nominovanými vedoucími souhlasili: 

 

Č. Pracovní skupina pro Vedoucí PS 

1. financování Ing. Dominika Paulová 

2. rozvoj čtenářské gramotnosti Mgr. Taťána Partlová 

3. rozvoj matematické gramotnosti Mgr. Věra Kovářová 

4. rovné příležitosti Mgr. Renata Horká 

5. polytechnické vzdělávání a řemesla Miroslav Kotík 

 

 

4. Administrativní záležitosti 

Manažerka projektu MAP II seznámila přítomné zástupce pracovních skupin s jednostránkovým 

dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů“ (přílohou zápisu), který vypracovala 

pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Města Žďár nad Sázavou, Ing. Věra Skřivánková, a který 

každý člen či vedoucí pracovní skupiny obdržel v tištěné podobě. 

Dále všem členům a vedoucím pracovních skupin rozdala k podpisu připravené Dohody o provedení 

práce a Přílohu DPP č. 1 Náplň práce, obojí ve 2 vyhotoveních. 1 originál obdržel zaměstnanec a 2. 

originál zaměstnavatel (Město Žďár nad Sázavou).  

 

7. Diskuze a závěr 

Přítomní zástupci diskutovali nad možností sdílení informací v rámci pracovních skupin pomocí 

společného úložiště na google disku, který vytvoří hlavní manažerka projektu. Dále si jednotlivé 

pracovní skupiny stanovily termín příštího setkání: 
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Č. Pracovní skupina pro Datum setkání Čas Místo 

1. financování 20. 11. 2018 14:00 Zasedací místnost RM, MěÚ ZR 

2. rozvoj čtenářské gramotnosti 06. 11. 2018 15:00 Zasedací místnost RM, MěÚ ZR 

3. rozvoj matematické gramotnosti 20. 11. 2018 15:30 Zasedací místnost RM, MěÚ ZR 

4. rovné příležitosti 28. 11. 2018 15:30 Pedagogicko-psychologická 

poradna, ZR 

5. polytechnické vzdělávání a řemesla 14. 11. 2018 16:00 EFKO karton, s.r.o., Nové Veselí  

 

V závěru Ing. Radka Hudečková, Ph.D. ukončila setkání a poděkovala všem přítomným za jejich účast 

a spolupráci. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. října 2018 

 

 

Zapsala:  

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

 

 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

Manuál pro pracovní skupiny 

Pracovní skupiny - kontakty 

Informace o zpracování osobních údajů 


