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ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022901 

Termín konání semináře: 31. 03. 2022, 1530 – 1630 

Místo konání semináře: Zasedací místnost ZM (mezipatro 1. a 2. podlaží) 
 Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 

Jmenný seznam přítomných: viz prezenční listina 
Způsob hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo a představení projektu MAP III (Ing. Radka Hudečková, Ph.D.) 

2. Představení a schválení členů Řídícího výboru 

3. Volba předsedy Řídícího výboru 

4. Schvalování povinných dokumentů projektu MAP III 

5. Informace ke vzdělávání ukrajinských dětí (Ing. Josef Klement) 

6. Diskuze a závěr 

První ustavující setkání Řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad 
Sázavou, jehož cílem bylo schválení členů řídícího orgánu, pracovních skupin a povinných 
dokumentů. 

1. Úvodní slovo a představení projektu MAP III (Ing. Radka Hudečková, Ph.D.) 

Přivítání přítomných členů na 1. setkání Řídícího výboru nového projektu Místní akční plán 
vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou. Tento projekt navázal na realizaci předchozího čtyřletého 
projektu. Jeho hlavním cílem je podporovat vybudovanou komunikační síť, zaměřenou 
na společné plánování, informování, vzdělávání a sdílení aktivit MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších organizací 
neformálního a zájmového vzdělávání. Zapojeno je celkem 33 škol (100%), doba realizace činí 
23 měsíců, z čeho byla vypočítaná celková výše dotace. Nemilou skutečností je, že vypadla cílová 
skupina děti/žáci/studenti, tudíž nebudou implementační aktivity, jako v předchozích letech. 

V rámci prvního bodu setkání byl představen realizační tým. Zůstává pozice odborného 
konzultanta MAP, kterou zastává zkušený projektový manažer z Bystřice nad Pernštejnem. Nově 
vznikla pozice externího evaluátora, protože evaluace procesu místního akčního plánování ve 
vzdělávání v uplynulém programovém období 2014-2020 je klíčovou aktivitou projektu. 

Přítomní členové byli informováni o proběhlých a naplánovaných aktivitách projektu. Během 
prvního čtvrtletí došlo k rozvozu zakoupených robotických pomůcek do mateřských a základních 
škol. Ve spolupráci s externím evaluátorem došlo k vytvoření a zakoupení evaluační aplikace 
Portfolionet©. Proběhl první seminář pro pedagogické pracovníky. Čeká nás závěrečná 
prezentace projektu Příběhy našich sousedů, praktický seminář práce s blue-botem, společné 
setkání členů pracovních skupin. Na květen je naplánované setkání tvůrců IPo MAP a aktualizace 
Strategického rámce MAP III. 
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2. Představení a schválení členů Řídícího výboru 

V rámci druhého bodu setkání proběhlo představení členů řídícího výboru a krátké seznamovací 
kolečko, kdy každý člen uvedl, jakou skupinu zastupuje. 

Usnesení č. 1:  Řídící výbor schvaluje složení Řídícího výboru MAP III. 
Hlasování: 13 – 0 – 0  

3. Volba předsedy Řídícího výboru 

Se zaslanými dokumenty k připomínkování byli členové vyzváni k poslání návrhů kandidáta 
na předsedu Řídícího výboru. Byli nominování celkem tři uchazeči, a to Ing. Josef Klement, 
Mgr. Petr Sedlák a Mgr. Roman Kratochvíl. Vzhledem ke skutečnosti, že Mgr. Roman Kratochvíl 
nepokračuje jako člen Řídícího výboru MAP III, byli osloveni dva přítomní členové, 
zda s kandidaturou souhlasí a v případě odhlasovaní by se ujali pozice předsedy Řídícího výboru. 
Mgr. Petr Sedlák se vzdal nominace a navrhl, aby se hlasovalo o předsednictví prvního 
jmenovaného. 

Usnesení č. 2:  Řídící výbor nominuje a schvaluje Ing. Josefa Klementa, jako předsedu Řídícího  
 výboru MAP III. 
Hlasování: 12 – 0 – 1  

4. Schvalování povinných dokumentů projektu MAP III 

V rámci čtvrtého bodu setkání byly přítomným členům stručně představeny jednotlivé 
dokumenty projektu, které je potřeba schválit v prvním čtvrtletí realizace projektu. 

Jedná se o následující dokumenty: 

 Statut Řídícího výboru 
Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání 

III ORP Žďár nad Sázavou. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO 

Žďár nad Sázavou. 

 Jednací řád Řídícího výboru 
Jednací řád upravuje postavení a činnost Řídícího výboru projektu MAP III. Stanovuje způsob svolávání, 

účasti, jednání, rozhodování a hlasování. 

 Seznam členů pracovních skupin 
Dokument obsahující rozvržení pracovních skupin projektu MAP III a jmenný seznam jednotlivých členů. 

 Organizační struktura MAP III 
Organizační struktura popisuje rozdělení rolí mezi realizačním týmem, členy Řídícího výboru a jednotlivými 

pracovními skupinami. 

 Identifikace dotčené veřejnosti a Komunikační plán 
Identifikace a konkretizace zapojené veřejnosti, seznam relevantních aktérů ve vzdělávání a výčet 

organizací, které potvrdili zájem o aktivní spolupráci a partnerství v rámci projektu. 

Tyto dokumenty byly členům zaslány v předstihu k připomínkování. Vzhledem k tomu, že nebyly 
dokumenty pozměněny, došlo k jejich schválení v rámci následujících usneseních. 
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Usnesení č. 3:  Řídící výbor schvaluje dokument Statut Řídícího výboru. 
Hlasování: 13 – 0 – 0 

Usnesení č. 4:  Řídící výbor schvaluje dokument Jednací řád Řídícího výboru. 
Hlasování: 13 – 0 – 0  

Usnesení č. 5:  Řídící výbor schvaluje dokument Seznam členů pracovních skupin. 
Hlasování: 13 – 0 – 0  

Usnesení č. 6:  Řídící výbor schvaluje dokument Organizační struktura MAP III. 
Hlasování: 13 – 0 – 0  

Usnesení č. 7:  Řídící výbor schvaluje dokument Identifikace dotčené veřejnosti a Komunikační 
 plán. 
Hlasování: 13 – 0 – 0  

5. Informace ke vzdělávání ukrajinských dětí (Ing. Josef Klement) 

Ing. Josef Klement poděkoval za projevenou důvěru z řad členů Řídícího výboru, a vyslovil slova 
díků za předchozí projekty MAP I a MAP II. Zhodnotil projekt ze svého pohledu, z pohledu 
předsedy ŘV a uznal, že jde o investici správným směrem. Následovaly informace o vzdělávání 
dětí z Ukrajiny. 

Zhruba 14 dní platí zákon o opatřeních v oblasti českého školství v souvislosti s konfliktem 
na území Ukrajiny. Tento zákon umožňuje, že na českých školách mohou působit učitelé 
z Ukrajiny, tedy pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují předpoklad prokázání znalosti českého 
jazyka. Nově lze také navýšit kapacitu škol bez ohledu na stavební úřad a Krajskou hygienickou 
stanici (Zákon č 67/2022 Sb., §7 Výjimka z hygienických požadavků na školy a školská zařízení). 
Nově vzniknou dětské a adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny, které budou financovány 
od 01. dubna z vyčleněných peněz MŠMT. Dětské skupiny jsou flexibilnější, neplatí zde striktní 
školská pravidla a mají pomoci odlehčit vzniklou situaci. 

Zástupkyně mateřských škol vznesly dotaz ohledně zápisu dvouletých dětí, zda se uvažovalo 
o tom, že se tyto děti vynechají a místa se přenechají dětem z Ukrajiny. Dále informovaly, 
že denně dostávají mnoho telefonátů z řad rodičů, kteří se dotazují, zda při zápisu budou 
přednostně přijímány české děti. 

Odpověď: Prioritou českého školství je postarat se o české děti/žáky a postupně začleňovat 
děti/žáky z Ukrajiny. Cizinci mohou podat přihlášku k zápisu v červnu, nemohou podat 
přihlášku k zápisu konanému v termínu dle §34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského zákona. 
Je potřeba veřejnost uklidnit, že se jedná o dva různé termíny zápisu a informovat 
o skutečnosti, že školy mohou navýšit své kapacity. 

Druhý dotaz se zabýval tím, kdo může požádat o navýšení kapacity škol a školských zařízení.  

Odpověď: Ředitel školy je povinen rozhodnout o přijetí cizince ke vzdělávání, pokud není 
překročen nejvyšší povolený počet dětí/žáků. Pokud přijetí cizince znamená navýšení 
kapacity školy zřizované obcí, informuje tento zřizovatel Krajský úřad, který stanoví školu 
pro vzdělávání s ohledem na místo pobytu cizince. Není-li taková, může škola (školské 
zařízení) podat žádost o navýšení kapacity. 
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Ve žďárských školách je k dnešnímu dni přihlášeno přibližně 60 dětí (Mgr. Petr Sedlák, vedoucí 
OŠKSM, doplnil přesné počty přihlášených dětí: 38 žáků na ZŠ Palachova a 16 žáků na ZŠ 
Komenského 6). Jde o komunitní třídy a na výchovy dochází k propojení s kmenovými třídami. 
Ve  Žďáře působí celkem 5 ukrajinských učitelů. Zemi aktuálně opustilo kolem 4 milionů 
Ukrajinců, v rámci Ukrajiny se z východu na západ přesunulo cca 6 milionu obyvatel, v Polsku 
jsou přibližně 2 miliony běženců. 50% této skladby tvoří děti. 

6. Diskuze a závěr 

Zástupkyně střediska pro volný čas se podělila o zkušenosti se zapojením dětí z Ukrajiny 
do zájmového vzdělávání. Momentálně do pohybových kroužků docházejí dvě děti z Ukrajiny, 
a to díky spolupráci s Oblastní charitou, která zajistila překladatele. Vnímá, že pro ně je tato 
situace lehčí, než pro školy, protože nemusí řešit navýšení kapacity. Od pondělí startují 
pravidelné lekce češtiny pro dospělé z Ukrajiny, které jsou zdarma. Kapacita každé hodiny 
je 15 osob. Otázkou zůstává, co s dětmi těchto účastníků, jestli by nebylo vhodné na termín 
realizace jazykového kurzu dobré zřídit nějaké dětské skupiny. Řešením by mohlo 
být krátkodobé hlídání v rodinném Centru Srdíčko nebo FamilyPoint. 

Vedoucí OŠKSM doplnil, že pokud se naplní pondělní kurz (15 lidí), otevře se kurz ještě středeční. 
Momentálně je přihlášeno 10 lidí, zájem tedy očividně je. 

Ing. Josef Klement poděkoval ředitelce ZUŠ, že do svých oborů budou rovněž přijímat děti 
z Ukrajiny. Paní ředitelka dodala, že jejich kapacita je naplněna z 90%, tudíž také neřeší 
navyšování kapacity. V současné době přijali jednoho ukrajinského studenta do tanečního oboru. 
Myslí si, že časem přibydou další, ale momentálně řeší základní věci, jako je ubytování a základní 
vzdělávání. V odpoledních/večerních hodinách k nim do ZUŠky docházejí dvě ženy z ukrajinské 
filharmonie, které cvičí na kontrabas a violoncello. Hrají opravdu exkluzivně. Je domluven 
společný koncert, předběžně na květen. 

Ing. Josef Klement se dotázal ředitelky mateřské školy, zda by ve své škole neuplatnili 
vystudovanou dětskou psycholožku (nemluví česky). Projevil o ni zájem magistrát v Jihlavě, pro 
zřízenou adaptační skupinu. Dojde k bližšímu projednání především s ředitelkou MŠ, jestli tato 
ukrajinská psycholožka bude moci působit v adaptační skupině ve Žďáře nad Sázavou. 

V závěru setkání byla členům předána informace, že během května – června dojde 
ke schvalování aktualizovaného dokumentu Strategický rámec MAP, formou per rollam 
hlasování. Další setkání Řídícího výboru je plánováno na podzim tohoto roku. 

Děkujeme všem za účast a spolupráci. Přejeme pevné zdraví, hodně sil a krásné jaro. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 01. 04. 2022 

Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová 

 administrátorka projektu 

Ověřil: Ing. Josef Klement 

 Předseda Řídícího výboru 

 


