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                     Mnichovo Hradiště  8. 2. 2018 

Záznam 

z jednání  pracovní skupiny na projektu 

„MAP Mnichovohradišťsko“ 

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000394, 

které se uskutečnilo 

v prostorách Volnočasového centra č.p. 277, 

295 01 Mnichovo Hradiště 

dne 8. 2. 2018 od 17:00 hodin 

 
           Přítomni: dle prezenční listiny 

 
        

1. Zahájení a přivítání  

Přivítání přítomných členů na posledním jednání pracovní skupiny a úvodního slova 

se ujala RNDr. Blažena Hušková. Shrnula, čemu se budeme na dnešním jednání 

věnovat a také připomněla, že veškeré podklady obdrželi všichni členové PS e-

mailem a měli možnost zasílat své připomínky. Podkladem byl aktuální Akční plán, 

jehož priority a opatření vycházejí z potřeb zjištěných v řešeném území na základě 

jednotlivých analýz, a dále Roční akční plán – seznam projektů na školní roky 

2017/2018 a 2018/2019, který se bude vyhodnocovat v dalším MAP. Tento je vždy 1 

x za 6 měsíců aktualizován na základě obeslání všech škol zapojených v projektu.  

2. Akční plán 

Na základě pracovního výjezdního zasedání členů Realizačního týmu MAP a 

přizvaného experta na MAP II p. Petra Kulíška jsme zpracovali finální návrh 

Akčního plánu. Bylo třeba ho pečlivě připravit k dnešnímu jednání, na kterém 

očekáváme Vaše případné další připomínky.   

Blažena Hušková předala slovo Robertu Rölcovi. Řekl, že písemné připomínky e-

mailem  jsme obdrželi pouze od jednoho z členů pracovní skupiny – p. Tomana, který 

je z dnešního jednání z důvodu nemoci omluven.  Všechny jeho připomínky byly 

RNDr. Robertem Rölcem, Ph.D. zapracovány. Nyní přistoupíme k projití celého 

dokumentu.  Akční plán je v podobě se čtyřmi prioritami, cíli a popisem, jak je 

naplnit.  Aktualizace jsou označeny barevně. Tak jsou označeny změny, ke kterým 

došlo.  Modrým písmem je označeno to, co pokládáme za nutné, aby se objevilo v  
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MAP II. Zeleným písmem jsou provedené změny v rámci pracovního jednání v 

Dolním Dvoře a doporučené p. Kulíškem. Jedná se o důležité aktivity spolupráce a 

aktivity jednotlivých škol. Žlutou barvou jsou doplněné detaily, které nejsou důležité 

pro MAP II.  

Některé aktivity, jak je patrné, byly vyškrtnuty. Podotkl, že za důležité pokládáme 

doplnění kurzů pro pedagogy, aby je školy mohly dostat. 

Bylo dohodnuto, že se nebudeme zabývat modrým značením (aktivity doporučené 

pro MAP II). 

Nyní je podstatné projednat zeleně označené změny.   

Bylo přistoupeno k připomínkování členy PS a úpravám, které na místě provedl 

Robert Rölc.  Postupně se dokument procházel a R. Rölc ke každé změně, která byla 

provedena na pracovním jednání RT podal vysvětlení a rovněž přečetl doplněné 

připomínky p. Tomana, ke kterým napsal své vyjádření. V této podobě bude zasláno 

p. Tomanovi. 

 Všechny provedené změny během jednání byly zaznamenány a  upraveny do 

finálního dokumentu - čistopisu Akčního plánu, který  je přílohou tohoto záznamu.   

Blažena Hušková doplnila, že nyní probíhá kurz Koučinku pro ředitele škol pod 

vedením lektorky p. Zorky Pekařové z Branžeže. Řekla, že kurz naplnil její 

očekávání, doplnil obzory a dle jejího názoru účastníci získali  nový nástroj k práci se 

žáky.  Také upozornila na dlouhodobě řešenou otázku koordinátora vzdělávání pro 

ORP Mnichovohradišťsko a jeho důležitost. Stručně popsala jeho práci a zároveň 

požádala o pomoc při hledání vhodného člověka.  

3. Roční akční plán 

Robert Rölc zmínil druhý podklad, který obdrželi členové PS jako podklad 

k dnešnímu jednání. Jedná se zřejmě o konečnou  verzi. RAP by se měl 

vyhodnocovat každý půl rok v MAP II. Podstatný je Strategický rámec.  Členům byl 

taktéž celý dokument promítnut, včetně všech aktualizací, které Robert Rölc obdržel 

od ředitelů škol.  V infrastruktuře jsou uvedeny  investiční projekty vždy s vazbami 

na cíl a opatření. Na dotaz, zda je tam vše zanesené, potvrdil, že jsou zaznamenány 

všechny změny,  projekty šablon a ostatní. Znovu bude ještě projednáno na Řídícím 

výboru dne 21.3., tudíž případné připomínky bychom potřebovali mít k zapracování 

do konce února. Týká se projektů nanejvýš na r. 2018-2019. 
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Připomínky, které mají např. pedagogové, by měl mít v kompetenci koordinátor na 

městě.  Nyní je to na spolupráci Martiny Kulíkové (za zřizovatele) a ředitelů škol. 

Znovu jsme na toto téma poměrně dlouho hovořili. Pokud by se povedlo místo 

koordinátora vzdělávání zřídit, bude po nás město chtít popsat požadavky na 

kvalifikaci a zkušenosti tohoto člověka. 

Blažena Hušková  zodpověděla  dotazy  týkající se  pokračování MAP II, které je 

v současné době    v jednání. Klíčovou věcí bude dobře napsaná žádost a také, zda se 

najde realizátor – nositel projektu.  V tomto  případě  budeme pokračovat a žádost 

bude možné podat v květnu,  realizace by pak mohla být započata koncem roku 2018 

nebo počátkem roku  2019.  Členové PS velmi ocenili projekt MAP a přáli by si jeho 

pokračování. Dle jejich názoru vidí smysl v návaznosti projektu. 

 

 

Na závěr bylo vyjádřeno velké poděkování všem za jejich přispění dlouhodobé 

spolupráce na projektu MAP a  účast jak na dnešním, tak na všech jednáních pracovní 

skupiny od počátku projektu. 

 

 
 Ukončení jednání v 18.55 hod. 

 

 

Příloha záznamu:  

 

Akční plán – čistopis připomínkovaný a upravený na dnešním jednání PS 

 

 

Zapsala:  Petra Patočková     

Ověřila: RNDr. Blažena Hušková 

 

 
 


