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Záznam z prvního pracovního jednání Řídícího výboru 

projektu MAP III Mnichovohradišťsko 

Termín:  20. 10. 2022 od 15:00 hodin 

Místo:   Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště 

 

Členové ŘV 

Přítomni: Ing. Jiří Plíhal, Mgr. Martina Kestnerová, Ing. Karel Hlávka, Michala Mydlářová, 

Mgr. Kateřina Bubeníková, Mgr. Eva Hajzlerová, Lenka Dutková, Mgr. Veronika 

Biskupová, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Jana Rašínová, PhDr. Lenka Sosnovcová, 

Mgr. Terezie Nohýnková, Jiřina Reiterová, Mgr. Iva Štrojsová, RNDr. Robert Rölc, Ph.D., 

Šárka Bencová, Ing. Václav Veselý 

Omluveni: Mgr. Vladimír Čermák, PhDr. Eva Ševců, Hana Skramuská, Lea Ďuráčová, DiS. 

Zapisovatelka:  Michala Mydlářová, Martina Kestnerová 

Ověřovatel:   RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 

Počet členů ŘV:   21 

Počet přítomných členů: 17 

 
Program:  
 

1. Zahájení  

2. Informace k projektu MAP III Mnichovohradišťsko    

3. Aktualizované složení řídícího výboru (ŘV) (schvalování)    

4. Volba předsedy       

5. Aktualizovaný statut a jednací řád ŘV (schvalování)   

6. Organizační struktura projektu MAP III Mnichovohradišťsko (schvalování)   

7. Představení pracovních skupin (PS) 

8. Jednací řád PS MAP III Mnichovohradišťsko (schvalování) 

9. Mapa ORP, kde je realizován MAP III 

10. Identifikace dotčené veřejnosti  

11. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)  

12. Investiční priority, roční akční plány     

13. Závěry z jednání      
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1. Zahájení 

 

Pracovní jednání řídícího výboru bylo zahájeno v 15:00 hodin, kdy Jiří Plíhal, místostarosta Mnichova 

Hradiště, přivítal zúčastněné a předal slovo hlavní manažerce projektu MAP III MH Martině Kestnerové, 

která také přivítala účastníky setkání a představila jim program prvního jednání ŘV. Na programu 

jednání byly informace k projektu MAP III Mnichovohradišťsko, odsouhlasení aktualizovaného složení 

ŘV, zvolení předsedy ŘV, schválení aktualizovaného statutu a jednacího řádu ŘV (v rámci těchto 

dokumentů byly provedeny drobné změny formálního charakteru podle nařízení MŠMT), schválení 

organizační struktury MAPu, seznámení s pracovními skupinami projektu a schválení jednacího řádu 

PS, ukázka mapy ORP, kde je realizován MAP III, seznámení s dokumentem Identifikace dotčené 

veřejnosti, základní informace k OP JAK, informace k investičním prioritám a k aktualizaci ročních 

akčních plánů. 

Dále Martina Kestnerová uvedla, že po skončení formální části bude prostor pro volnou diskusi 
a případné dotazy. Zmínila, že cílem zasedání je projít a odhlasovat důležité dokumenty.  

 

2. Informace k projektu MAP III Mnichovohradišťsko  

 

Martina Kestnerová představila přítomným členům klíčové aktivity projektu MAP III MH: 1) řízení 

projektu a 2) místní akční plán rozvoje vzdělávání. Druhá klíčová aktivita se dělí na dvě podaktivity. 

První je rozvoj a aktualizace MAP, kde bude cílem prohloubení procesu společného plánování v území 

včetně procesu strategického plánování ve školách. Dále se bude rozvíjet partnerství. Výsledkem bude 

aktualizovaný místní akční plán. Martina Kestnerová zdůraznila, že za důležité považujeme udržet již 

rozjeté a zaběhnuté aktivity, které se osvědčily: pravidelná setkávání a sdílení mateřských 

a malotřídních škol, setkávání školních metodiků prevence, vzdělávací akce pro ředitele a učitele škol. 

Druhá podaktivita je evaluace procesu místního akčního plánování a zde bude cílem vyhodnocení 

celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v našem ORP probíhal v letech 2016–

2021. Dále Martina Kestnerová představila cílové skupiny projektu, mezi které patří pedagogičtí 

pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné 

správy a zřizovatelé škol působící ve vzdělávací politice, veřejnost, pracovníci a dobrovolní pracovníci 

organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního 

a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. 

 

3. Aktualizované složení ŘV (schvalování)    

 

Martina Kestnerová přednesla doporučený výčet členů ŘV dle pokynů uvedených v Postupech MAP III, 

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. 
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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. 

 

4. Volba předsedy 

 
Martina Kestnerová navrhla, aby byl předsedou řídícího výboru nově Ing. Jiří Plíhal, místostarosta 

Mnichova Hradiště. Opět se neobjevil žádný dotaz ani jiný návrh. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí, aby byl předsedou řídícího výboru Ing. Jiří Plíhal? 

 

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 Ing. Jiřího Plíhala. 

       

5. Aktualizovaný statut a jednací řád ŘV (schvalování)  

 

Návrh aktualizovaného jednacího řádu a statutu ŘV 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 III 

Mnichovohradišťsko? 

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů ŘV, ŘV byl usnášeníschopný.  
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Pro: 17  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení: ŘV schvaluje aktualizovaný Statut Řídícího výboru MAP III Mnichovohradišťsko. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s aktualizovaným zněním Jednacího řádu Řídícího výboru MAP III 

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 III Mnichovohradišťsko. 

 

6. Organizační struktura projektu MAP III (schvalování)  

 
Martina Kestnerová představila návrh organizační struktury projektu MAP III (návrh byl všem členům 

ŘV zaslán e-mailem dopředu): 

- představení realizačního týmu; 

- 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 projektu MAP III 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 projektu MAP III Mnichovohradišťsko. 
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7. Představení pracovních skupin  

 
Martina Kestnerová stručně představila pracovní skupiny projektu MAP III Mnichovohradošťsko, 
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. 

Podala informaci, že tyto pracovní skupiny pokračují ve své činnosti, tedy je není potřeba znovu 

ustavovat. Pouze došlo k obměně složení a vedení PS. Upozornila, že PS jsou otevřené a jejich složení 

je možné v průběhu realizace projektu měnit. 

Dále přítomné informovala, že v MAP III došlo ke sloučení původních dvou volitelných pracovních 

skupin do jedné, která ponese název Pracovní skupina pro rozvoj potenciálu ve výchovně vzdělávací 

oblasti, kterou povede Iva Štrojsová.  

  

8. Jednací řád pracovních skupin MAP III Mnichovohradišťsko (schvalování) 

 

Martina Kestnerová se zeptala přítomných členů ŘV, zda mají připomínky k zaslanému Jednacímu řádu 
PS. Vysvětlila hlavní důvody vzniku tohoto dokumentu. Na základě zkušeností s realizací předchozího 
projektu je žádoucí, aby pracovní skupiny mohly jednat i pomocí prostředků elektronické komunikace 
(ochrana před možnými omezeními při zákazech scházení se prezenčně např. z důvodu pandemie 
covidu-19). Tento způsob není v Postupech MAP III specifikován, je proto nutné jej kodifikovat pomocí 
jednacího řádu. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky a mohlo se přistoupit k hlasování. 

 
Hlasování: Kdo souhlasí se zněním Jednacího řádu pracovních skupin MAP III Mnichovohradišťsko? 

 

V okamžiku hlasování bylo přítomno 17 členů ŘV, ŘV byl usnášeníschopný.  

 

Pro: 17  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení: ŘV schvaluje Jednací řád pracovních skupin MAP III Mnichovohradišťsko. 
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9. Mapa ORP, kde je realizován MAP III 

 
Martina Kestnerová promítla v prezentaci mapu obcí s rozšířenou působností (ORP), kterou zveřejnil 
řídící orgán OP VVV. Mapa zobrazuje ORP, na jejichž území již je nebo v nejbližší době bude v rámci 
výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území realizován projekt MAP III vedoucí ke zlepšení kvality 
vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů, škol a 
ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. 

 

10. Identifikace dotčené veřejnosti  

 

Martina Kestnerová se zeptala přítomných, zda potřebují něco doplnit k zaslanému dokumentu 
Identifikace dotčené veřejnosti, který uvádí seznam relevantních aktérů v ORP Mnichovo Hradiště. 
Stručně představila zapojené školy, další aktéry ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let a zřizovatele 
škol. Nikdo ze členů neměl žádné připomínky a všichni vzali seznam na vědomí. 

 

11. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)  

 

Martina Kestnerová poskytla informace k pokračování podpory akčního plánování v území. Především 
zmínila plánovanou časovou osu vyhlášení výzvy Akční plánování v území I z nového Operačního 
programu Jan Amos Komenský: vyhlášení výzvy cca v červnu roku 2023, tvorba MAP IV a implementace 
akčních plánů vzniklých v rámci projektů MAP III v období 12/2023–12/2025. Zde upozornila na 
problém, který vznikne s překlenutím mezi projekty MAP III a MAP IV. Současný MAP III bude ukončen 
v červnu 2023, kdy má být předběžně teprve vyhlášena výzva na MAP IV. Vzniká otázka, jak 
zajistit financování překlenovacího období, zda bude současný realizátor projektu Město Mnichovo 
Hradiště schopen finančně podpořit překlenutí mezi projekty. Bude nutno v blízké budoucnosti vyřešit. 

Dále informovala, že je plánována i výzva Akční plánování v území II, která by měla mít časovou 
návaznost na ukončené projekty MAP IV. Předpokládá se realizace projektů MAP V od 01/2026, tedy 
implementace akčních plánů vytvořených v MAP IV v období 2026–2027/28. 

 

12. Investiční priority, roční akční plány     

 

Robert Rölc informoval, že aktualizace investičních priorit může proběhnout nejdříve za 6 měsíců po 
předchozí aktualizaci, tedy nejdříve 13. 12. 2022. Pro mateřské a základní školy, které žádají o dotaci 
z IROP na léta 2021–2027, je uvedení v seznamu investičních priorit nezbytnou podmínkou. Výzva pro 
mateřské školy již proběhla. 24.výzva IROP pro základní školy v přechodových regionech byla posunuta, 
nově se dle avíza výzvy předpokládá její trvání od 1. 11. 2022 do 22. 3. 2023. Míra dotace je 80 % 
a způsobilé výdaje 3–50 mil. Kč. Pokud máte projekt, který v seznamu investičních priorit není uveden, 
lze aktualizaci stihnout před ukončením výzvy. Zkontrolujte si proto své záměry v investičních 
prioritách. Školy budou obeslány s žádostí o případnou aktualizaci investičních priorit v listopadu. 

Roční akční plán je nyní schválen na školní roky 2021/2022–2022/2023. Školy budou rovněž v listopadu 
obeslány s žádostí o aktualizaci stavu stávajících projektů. Tento dokument je povinnou součástí 
dokumentu MAP a je významným podkladem pro evaluaci projektu MAP, chtěli bychom proto ze 
strany škol požádat o součinnost a spolupráci při aktualizaci. 
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13. Závěry z jednání   
 

V závěru jednání manažerka projektu Martina Kestnerová poděkovala všem přítomným za účast 

a ukončila oficiální část jednání řídícího výboru. Nabídla přítomným možnost neformálního posezení 

a občerstvení. 

 

Zaznamenala:   Mgr. Martina Kestnerová 

 

 

 

 

Ověřil:    RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 

 

 

 

 

 

Přílohy záznamu:  

- Prezenční listina 

- Prezentace ze zasedání 

- Aktualizované složení ŘV  

- Aktualizovaný statut ŘV 

- Aktualizovaný jednací řád ŘV 

- Organizační struktura MAP III 

- Jednací řád pracovních skupin 

- Identifikace dotčené veřejnosti 
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