
Mnichovo Hradiště  21. 9. 2017

Záznam
z třetího jednání  řídícího výboru projektu

 „MAP Mnichovohradišťsko“ 
Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000394,

které se uskutečnilo
v prostorách Volnočasového centra, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště

dne 21. 9. 2017 od 15,30 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny
       

Zahájení  a  přivítání  členů  řídícího  výboru  se  ujala  Blažena  Hušková.  Úvodem oznámila  změnu
v programu jednání v tom, že nejprve zhlédneme prezentaci v přehledu aktivit od března do září
2017 (Příloha MAP aktivity březen–září 2017).

Představila novou členku realizačního týmu od 1. 5. 2017 Michalu Mydlářovou.

Přítomným promítla prezentaci, ve které jsme zhlédli klíčové aktivity MAP.  V rámci klíčové aktivity
akčního plánování  a jednotlivých podaktivit  rozvoje partnerství,  dohody o prioritách,  akčního
plánování a budování znalostních kapacit proběhly aktivity, ke kterým B. Hušková sdělila několik
doplňujících informací:

Zapojení  aktérů  –  máme  zajímavé  zkušenosti  z diskuse žáků primy–kvarty mnichovohradišťského
gymnázia  o  škole  a  vzdělávání.  Pro  řízení  diskuse  v pracovních  skupinkách  byli  vyškolení
facilitátoři  z řad studentů septimy a oktávy.    Akce sklidila velký úspěch,  proto bychom rádi
nabídli využít tuto zkušenost pro podobné diskuse na základních školách. 

Od února 2016 běží kurz Metodik prevence pro pedagogy MŠ a ZŠ (3 účastníci z ORP MH), který
zajišťuje MAS Otevřené zahrady Jičínska. Kurz bude ukončen v prosinci 2017.

Radost jsme měli také z přednášky dětského psychologa Václava Mertina na téma Výchova dítěte a co
je v ní důležité. Sešlo se 75 lidí a přednáška byla velmi úspěšná.

Blažena Hušková podotkla, že přednášející a lektory, které si zveme na semináře, přednášky a setkání
s inspirací, si velmi pečlivě vybíráme, prověřujeme a zveme schopné a zajímavé osobnosti. 

Upozornila na velmi mimořádný zdroj místa vzdělávání – Muzeum Mnichovo Hradiště, kde jsme dne
18.  9.  2017  spolupořádali  setkání  „Učíme  se  v muzeu“.   Osvědčenou  součástí  našich
vzdělávacích akcí jsou jedno- nebo dvoudenní výjezdní semináře. 

Připravujeme přednášku Mgr. Karla Bárty na téma Inkluze.

Neformální setkání  zástupců 6 MAPů proběhlo v červenci. Řekli jsme si vzájemně, jak se vyvíjí naše
práce, co cítíme, že umíme dobře, s čím bychom naopak potřebovali poradit. Každý měl možnost
vyjádřit, co je pro něho na tvorbě projektu MAP podstatné.                                                         

Hodně  diskutovaným tématem byla inkluze. Součástí setkání byla krátká prezentace Mgr. Karla Bárty
na toto téma. 



Snažíme  se  co nejvíce  prezentovat  naše akce,  a  to  na  webu,   FB,  osobním pozváním,  propagací
v obecních  zpravodajích,  roznášením letáčků  ve  městě  (především díky Markétě  Tomášové).
Důležité akce jsme dali vyhlásit rozhlasem, povědomí o nás mají i menší obce, např. Ptýrov.

Slovo dostal  p.  starosta   Mgr.  Ondřej  Lochman,  PhD.  Uvedl,  že  je  nadšený obsahem prezentace
a poděkoval za dosavadní práci na tvorbě MAP.  

Blažena Hušková  doplnila, že se v rámci naší práce stále učíme, vkládáme do ní inspiraci od druhých,
ti se naopak inspirují od nás a velmi nás těší, když se o naší práci ví a je hodnocena kladně. 

Zjištění usnášeníschopnosti 

Jednání se zúčastnilo 15 členů řídícího výboru, řídící výbor je tedy usnášeníschopný.  

Schválení změny v programu jednání, zapisovatele a ověřovatele záznamu

Schválení změny v programu a programu jednání:

Hlasování: 

Pro:   15                  Proti:  0               Zdržel se:  0

Řídící výbor tímto schvaluje změnu v programu a program jednání v tomto znění:

Schválení a aktualizace Strategického rámce MAP vč. Investičních priorit

Schválení textu Memoranda o spolupráci při realizaci projektu MAP Mnichovohradišťsko

Schválení Analytické části MAP – Obecné části analýzy vč. příloh

Plánované akce a finanční plán

Informace o postupu zpracování Akčního plánu MAP Mnichovohradišťsko

Informace o zpracování a schvalování dalších částí MAP

Různé 

Schválení Petry Patočkové jako zapisovatelky záznamu z jednání řídícího výboru:

               Hlasování:

Pro:   15                   Proti: 0                Zdržel se: 0

Řídící výbor tímto schvaluje Petru Patočkovou jako zapisovatelku záznamu z jednání řídícího 
výboru.



Schválení ověřovatelky záznamu z jednání řídícího výboru Mgr. Ing. Zuzany Tomášové:

               Hlasování:

Pro:   14                   Proti: 0                Zdržel se: 1

Řídící výbor tímto schvaluje Mgr. Ing. Zuzanu Tomášovou jako ověřovatelku záznamu z jednání
řídícího výboru.

Plánované akce a finanční plán

Mgr.  Svitlana  Sazečková  hovořila  o  vzdělávacích  akcích,  které  se  uskuteční  v nejbližším období
v rámci budování znalostních kapacit (Příloha Prezentace ŘV str. 6)

Rozpočet projektu byl představen v celkové částce způsobilých výdajů projektu a čerpání rozpočtu
k 31. 8. 2017.

Řídící výbor vzal informace hlavní manažerky na vědomí. 

Schválení aktualizace Strategického rámce MAP Mnichovohradišťsko včetně investičních 
priorit

Robert Rölc představil změny v seznamu investičních priorit (Příloha Prezentace ŘV str. 3). Uvedl, že
poslední schválená verze SR je z 18. ledna 2017, aktualizace k 5. 9. 2017 verze 1.1. Pouze ve
3 případech dochází  k aktualizaci investičních priorit. Seznam investičních priorit je povinnou
součástí dokumentu. 

Zdůraznil  povinnost  aktualizace investičních  priorit  u  všech subjektů v případě  podání  žádosti  do
IROP jednak přes MAS, tak i napřímo.

Osloveni byli zřizovatelé a školy v ORP. Změna se týká pouze 3 subjektů.  

Schválení aktualizace Strategického rámce MAP Mnichovohradišťsko včetně investičních priorit:

Hlasování:

Pro: 15                    Proti:  0               Zdržel se:  0

Řídící výbor tímto schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP včetně investičních priorit 
v předloženém znění, které je přílohou tohoto záznamu.



Schválení textu Memoranda o spolupráci při realizaci projektu MAP Mnichovohradišťsko – 
dokument bude následně předložen k podpisu všem partnerům v projektu (Příloha Prezentace ŘV
str. 4).

Schválení textu Memoranda o spolupráci při realizaci projektu MAP Mnichovohradišťsko:

Hlasování:

Pro: 15                    Proti:  0               Zdržel se:  0

Řídící  výbor tímto schvaluje text Memoranda o spolupráci při realizaci projektu MAP 
Mnichovohradišťsko v předloženém znění, které je přílohou tohoto záznamu.

Informace o postupu zpracování Akčního plánu MAP Mnichovohradišťsko a schválení stálé 
pracovní skupiny

Stálá pracovní skupina pro zpracování akčního plánu a ročního akčního plánu                                        

Blažena Hušková navrhla na základě prezentace (Příloha Prezentace ŘV str. 10) zřízení  stálé pracovní
skupiny pro zpracování podkladů pro akční plán a roční akční plán. V pracovní skupině budou
zastoupeny všechny cílové  skupiny.  Vyzvala  přítomné,  aby  se  do  činnosti  pracovní  skupiny
zapojili, mají-li zájem.   Záznamy z jednání pracovní skupiny  budou  zveřejněny na webových
stránkách projektu www.map-mh.cz.  

Přítomní souhlasili s návrhem honorovat práci členů PS v souladu s pravidly MAP. 

Schválení stálé pracovní skupiny projektu MAP Mnichovohradišťsko pro zpracování akčního plánu:

Hlasování:

Pro: 15                    Proti:  0               Zdržel se:  0

Řídící výbor tímto schvaluje ustanovení stálé pracovní skupiny pro zpracování akčního plánu, 
jejíž členové budou honorováni v souladu s pravidly MAP.

Schválení Analytické části MAP – Obecné části analýzy včetně příloh

Robert Rölc stručně představil analytickou část MAP. Martina Kulíková upozornila na potřebu 
porovnání  reálných a rejstříkových kapacit základních škol a plánovaného počtu dětí ve věku 
školní docházky pro území MAP na základě demografické studie (Příloha Prezentace ŘV str. 5). 
Toto porovnání bude do analytické části doplněno. 

Schválení Analytické části MAP – Obecné části analýzy vč. příloh:

             Hlasování:

Pro: 15                     Proti: 0                Zdržel se: 0



Řídící výbor tímto schvaluje  Analytickou část MAP – Obecnou část analýzy vč. příloh 
v předloženém znění, které je přílohou tohoto záznamu.

Informace o zpracování a schvalování dalších částí MAP

Robert Rölc  představil  seznam  kapitol  dalších  částí  MAP  k dopracování a  následnému  schválení 
finálního  dokumentu  řídícím  výborem.  Celý dokument  musí  schválit  také  zřizovatelé v ORP 
a alespoň 70 %  škol.

(Příloha Prezentace ŘV str. 11)

Různé 

B. Hušková informovala o zpracování  průběžné evaluační zprávy, o jejíž  schválení formou per rollam
řídící výbor požádáme. 

Příští jednání řídícího výboru se bude konat pravděpodobně  v březnu 2018. Bude třeba schválit akční 
plán a roční akční plán (Příloha Prezentace str. 12).

Martina Kulíková navrhla uspořádat setkání  s cílem sdílet zkušenosti s využíváním šablon.  Přítomní 
návrh podpořili, vhodný termín byl předběžně domluven na leden 2018.

Na závěr předseda řídícího výboru Mgr. Ondřej Lochman, PhD., poděkoval celému týmu za práci na
tvorbě dokumentu MAP a vyjádřil přání, aby se vše odkazovalo k tomuto dokumentu. Vyjádřil
potřebu vhodného pracovníka, který by měl na městském úřadě na starosti školství a vzdělávání
v rámci odboru finančního a školského a  který by navázal na práci MAPu v  oblasti podpory
kvality  vzdělávání  na  Mnichovohradišťsku  včetně  aktualizace  strategických  dokumentů
vytvořených během projektu MAP. 

Poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání.



             Schváleno řídícím výborem:

Změna programu a program řídícího výboru

Zapisovatelka záznamu jednání řídícího výboru

Ověřovatelka záznamu jednání řídícího výboru

Schválení textu Memoranda o spolupráci při realizaci projektu MAP Mnichovohradišťsko

Aktualizace Strategického rámce MAP vč. investičních priorit

Schválení stálé pracovní skupiny projektu MAP Mnichovohradišťsko pro zpracování akčního plánu

Schválení Analytické části MAP – Obecné části analýzy vč. příloh

Poděkování všem za účast, ukončení v 16.40  hod.

Přílohy záznamu:

Prezentace Řídící výbor MAP

Prezentace Přehled aktivit za březen–září 2017

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu MAP Mnichovohradišťsko

Strategický rámec MAP včetně seznamu investičních priorit v aktualizované verzi 1.1

Analytická část MAP včetně příloh

Prezenční listina

Zapsala:  Petra Patočková    

Ověřila:  Mgr. Ing. Zuzana Tomášová
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