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Záznam z prvního zasedání Řídícího výboru 
projektu MAP II Mnichovohradišťsko 

 
 
Termín:  04. 12. 2018 od 16:00 hodin 
Místo:   Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště 
 
Členové ŘV 
 
Přítomni: Mgr. Martina Kestnerová, Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., Ing. Adam Pospíšil, Jiří 

Navrátil, Kateřina Bubeníková, Mgr. Eva Hajzlerová, Mgr. Vladimír Čermák, 
Alena Volfová, Mgr. Veronika Biskupová, Mgr. Soňa Razáková, Ing. Šárka 
Pirklová, Mgr. Terezie Nohýnková, PhDr. Eva Ševců, RNDr. Robert Rölc, Ph.D., 
Jiřina Reiterová, Mgr. Renata Pažoutová, Ing. Jaroslava Kolomazníková 

 
Omluveni: PaedDr. Pavel Schneider, Mgr. Jana Rašínová, Mgr. Jana Dumková, Mgr. Iva 

Štrojsová, Hana Skramuská, Bc. Markéta Mížová 
 
Další účastníci 
 
Zapisovatelka:  Michala Mydlářová 
 
Počet členů ŘV:   23 
Počet přítomných členů: 17 
 
Program:  
 

1. Zahájení       

2. Projekt MAP Mnichovohradišťsko a MAP II Mnichovohradišťsko (informování) 

3. Aktualizované složení ŘV (schvalování)    

4. Volba předsedy       

5. Aktualizovaný statut a jednací řád (schvalování)   

6. Návrh organizační struktury MAP (schvalování)   

7. Ustanovení pracovních skupin       

8. Závěry z jednání   
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1. Zahájení 

2. Projekt MAP Mnichovohradišťsko a MAP II Mnichovohradišťsko (informování) 

 

Zasedání řídícího výboru bylo zahájeno v 16:00 hodin, kdy Ondřej Lochman, starosta Mnichova 
Hradiště, přivítal zúčastněné. Zároveň podal stručně základní informace z předchozího 
projektu MAP Mnichovohradišťsko a v několika bodech shrnul, proč se město rozhodlo podat 
žádost o projekt MAP II Mnichovohradišťsko. Zdůraznil důležitost investování do rozvoje 
vzdělávání. Představil kancelář MAPu II a mj. uvedl, že MAP II by měl vykonávat jakousi “službu 
škole”. V rámci projektu se budou moci připravit další zajímavé akce, projekt bude nápomocný 
školskému odboru a vzdělavatelům, bude moci dojít k většímu zapojení neformálních 
vzdělavatelů do MAPu atd. Dále zmínil formální nastavení projektu, jež požaduje, aby vznikl 
řídící výbor, který integruje aktéry z ORP, tedy jak vzdělavatele, tak zástupce obcí. Představil 
hlavní manažerku projektu MAP II Martinu Kestnerovou a další členy realizačního týmu: 
asistentku projektu Michalu Mydlářovou, koordinátorku projektu Markétu Tomášovou a 
finanční manažerku projektu Kamilu Kořánovou. 
Následně převzala slovo Martina Kestnerová a přivítala účastníky setkání. Dále uvedla, že po 
skončení formální části bude prostor pro volnou diskusi a případné dotazy. Zmínila, že cílem 
zasedání je projít a odhlasovat důležité dokumenty, a ujistila přítomné, že další zasedání ŘV 
bude již méně formální a budou se zde prezentovat konkrétní činnosti a výstupy projektu. 
Představila program prvního zasedání ŘV: odsouhlasení aktualizovaného složení ŘV, zvolení 
předsedy ŘV, schválení aktualizovaného statutu a jednacího řádu (v rámci těchto dokumentů 
byly provedeny drobné změny formálního charakteru podle nařízení MŠMT), schválení 
organizační struktury MAPu, seznámení s pracovními skupinami projektu (již proběhlo první 
setkání se členy pracovních skupin). 

     

 

3. Aktualizované složení ŘV (schvalování)    

 
Martina Kestnerová přednesla doporučený výčet členů ŘV dle pokynů uvedených v Postupech 
pro MAP II, dále došlo k představení všech přítomných členů. Nepřítomné členy představila 
Martina Kestnerová. Všichni přítomní souhlasili se složením ŘV, nebyl vznesen žádný dotaz ani 
žádná připomínka. 
 
Hlasování: Kdo souhlasí s aktualizovaným složením ŘV? 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů ŘV, ŘV byl usnášeníschopný.  
 
Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Usnesení: ŘV tímto schvaluje aktualizované složení ŘV. 
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4. Volba předsedy 

 
Martina Kestnerová navrhla, aby předsedou řídícího výboru byl i nadále Ondřej Lochman, 
starosta Mnichova Hradiště. Opět se neobjevil žádný dotaz ani jiný návrh. 
 
Hlasování: Kdo souhlasí, aby předsedou řídícího výboru byl Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.? 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů ŘV, ŘV byl usnášeníschopný.  
 
Pro: 16  Proti: 0  Zdržel se: 1 
 
Usnesení: ŘV tímto schvaluje jako předsedu ŘV Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. 

 
       

5. Aktualizovaný statut a jednací řád (schvalování)  

 

Návrh aktualizovaného jednacího řádu a statutu byl všem členům řídícího výboru zaslán 
předem e-mailem a zároveň byly tyto dokumenty předloženy i na samotném jednání k 
nahlédnutí. Nikdo z přítomných neměl k dokumentům žádné připomínky ani dotazy. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s aktualizovaným zněním Statutu řídícího výboru MAP II 
Mnichovohradišťsko? 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů ŘV, ŘV byl usnášeníschopný.  
 
Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Usnesení: ŘV schvaluje aktualizovaný Statut řídícího výboru MAP II Mnichovohradišťsko. 
 
Hlasování: Kdo souhlasí s aktualizovaným zněním Jednacího řádu řídícího výboru MAP II 
Mnichovohradišťsko? 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů ŘV, ŘV byl usnášeníschopný.  
 
Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Usnesení: ŘV schvaluje aktualizovaný Jednací řád řídícího výboru MAP II Mnichovohradišťsko. 
 
 

6. Návrh organizační struktury MAP (schvalování)  

 



 

 

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV           www.map-mh.cz     
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

Martina Kestnerová představila návrh organizační struktury MAP (návrh byl všem členům ŘV 
zaslán e-mailem dopředu): 
- představení realizačního týmu (Mgr. Martina Kestnerová, PhDr. Markéta Tomášová, Ing. 
Kamila Kořánová, Michala Mydlářová) a týmu expertů (RNDr. Blažena Hušková, Mgr. Iva 
Štrojsová, RNDr. Robert Rölc, Ph.D.); 
- představení jednotlivých pracovních skupin; 
- funkce řídícího výboru, viz dokument Organizační struktura MAP. 
Prostoru na dotazy a připomínky nikdo nevyužil. 
 
Hlasování: Kdo souhlasí s návrhem organizační struktury MAP II Mnichovohradišťsko? 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů ŘV, ŘV byl usnášeníschopný.  
 
Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Usnesení: ŘV schvaluje návrh organizační struktury MAP II Mnichovohradišťsko. 
 

 

7. Ustanovení pracovních skupin  

 

Martina Kestnerová stručně představila pracovní skupiny projektu MAP II 
Mnichovohradošťsko, zdůraznila, že jsou otevřené a jejich složení je možné v průběhu 
realizace projektu měnit. Nejprve se věnovala 4 povinným pracovním skupinám: 

• PS pro financování;  

• PS pro rovné příležitosti; 

• PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka; 

• PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. 

Dále podala základní informace o 2 implementačních pracovních skupinách: 

• PS pro rozvoj schopností žáků participovat na dění ve škole a v komunitě, rozvoj 

regionálního vzdělávání; 

• PS pro podporu spolupracující atmosféry a dobrého klimatu ve školách, zavádění 

metod a forem práce vedoucích k individualizaci vzdělávání. 

      

Hlasování: Kdo souhlasí s návrhem, že bude v projektu MAP II Mnichovohradišťsko 
ustanoveno celkem 6 pracovních skupin (viz výše uvedený výčet)? 
 
V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů ŘV, ŘV byl usnášeníschopný.  
 
Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Usnesení: ŘV schvaluje návrh ustanovení 6 pracovních skupin projektu MAP II 
Mnichovohradišťsko. 

 

 

8. Závěry z jednání   
 
V závěru jednání podala manažerka projektu Martina Kestnerová informace o chodu 
kanceláře MAP II (otevírací hodiny kanceláře, nabídnuta možnost domluvení individuální 
schůzky), představení facebookového profilu MAP II a webových stránek MAP II.  
Martina Kestnerová stručně nastínila nejbližší plány a akce; proběhnou první schůzky 
jednotlivých pracovních skupin, první zpráva o projektu, návštěvy zřizovatelů škol a další. 
 
Ondřej Lochman informoval zástupce obcí o schůzce starostů 23. 1. 2019, kde bude MAP II 
také představen. 
 
Robert Rölc poskytl stručné informace k investičním prioritám, které bude možné aktualizovat 
nejdříve v březnu 2019. 
 
Martina Kestnerová upozornila na výzvu od MPSV týkající se práce sociálních pracovníků na 
školách. Podrobnosti pošle všem zúčastněným do emailu. 
 
Ondřej Lochman zmínil roli MAPu II jako pomoc školskému odboru, který je spojen s finančním 
odborem a z tohoto důvodu nemá dostatečný prostor věnovat se měkkým aktivitám ve 
školství. Po skončení projektu by uvítal vytvoření nového pracovního místa na úřadu, jež by 
pokrývalo tuto oblast. 
 
Adam Pospíšil, místostarosta Kněžmostu, nabídl možnost konání některých MAPích akcí v 
Kněžmostě.  
 
Martina Kestnerová poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání řídícího výboru. 
 
Zaznamenala:   Michala Mydlářová, Mgr. Martina Kestnerová 
Ověřil:    RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 
 
Přílohy záznamu:  
- Prezenční listina 
- Prezentace ze zasedání 
- Aktualizované složení ŘV  
- Aktualizovaný statut  
- Aktualizovaný jednací řád  
- Návrh organizační struktury MAP  


