
 

 

       

Zápis z jednání Řídicího výboru MAP 

v rámci projektu ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II  

(zkráceně MAP II v ORP Říčany) 

reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643 

 

Datum konání: 22. 3. 2018 

Počet účastníků: 30 členů ŘV (z toho 3 na základě plné moci) + 1 člen RT, 4 členové 

omluveni 

Čas: 16:00 – 18:00 

Místo konání: MěÚ Říčany 

 
Program:  

o Přivítání všech účastníků a představení programu 

• Ustavení ŘV MAP II 

• Představení aktualizovaného složení ŘV MAP (schválení, volba předsedy a 

místopředsedy) 

• Projednání a schválení Statutu, Jednacího řádu ŘV MAP, Pravidla pro hlasování 

„per rollam“ 

o Informace o uzavření projektu MAP I 

• Výsledky 3. hlasování „per rollam“ 

o Představení aktualizace projektových záměrů do SR MAP 

o Představení harmonogramu projektu MAP II (pracovní skupiny MAP II, organizační 

struktura, identifikace dotčené veřejnosti) 

o Diskuze a závěr 

 

Zápis: 

Přivítání všech účastníků a představení programu 

Předsedkyně ŘV MAP v ORP Říčany Mgr. Hana Špačková společně s manažerkou MAP Ing. Lindou 
Kůstkovou přivítaly přítomné členy Řídicího výboru (dále jen ŘV) a zahájily jeho jednání. Při zahájení 
bylo přítomno 30 členů ŘV z toho 3 členové byli zastoupeni na základě plné moci. Manažerka 
projektu představila program prvního ustavujícího jednání ŘV. 

Představení aktualizovaného složení ŘV MAP 

Prvním bodem jednání bylo představení aktualizovaného složení ŘV pro realizaci navazujícího 
projektu MAP II. Seznam členů ŘV pro projekt MAP II je vyhotoven na samostatném dokumentu. 
Oproti složení ŘV projektu MAP, byly provedeny tyto změny: 
 

o Noví členové s hlasovacím právem: 

• Ing. Kůstková (zástupce RT MAP) 



 

 

       

• Dubská (zástupce zřizovatelů) 

• Mgr. Stříbný1 (zástupce učitelů) 

• pí. Kamarytová (zástupce školních družin) 

• PhDr. Mgr. Marek Vraný (zástupce organizací neformálního vzdělávání a SVČ) 

• PhDr. Lenka Mazuchová, MBA2 (zástupce KAP) 

• pí. Kroutilová (zástupce rodičů) 

• Ing. Neužilová (zástupce obcí nezřizující školu) 

• Bc. Kulhánek (zástupce Centra podpory v projektu SRP) 

• Ing. Kolorosová (zástupce mikroregionu) 
 

o Ostatní změny: 

• Kučerová (zástupce rodičů), zánik členství 

• Zástupce agentury pro sociální začleňování – osloveni, bez zájmu o zapojení do ŘV 
 

Po představení aktualizace složení ŘV, byli členové vyzváni k jeho odsouhlasení.  
 
Hlasování proběhlo následovně: 
PRO: 30       
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
 
Následovala volba předsedy a místopředsedy ŘV MAP. Členové navrhli, aby se role předsedkyně 
opět ujala Mgr. Hana Špačková, zástupce ORP Říčany, místostarostka, která tuto funkci vykonávala 
již v průběhu realizace MAP I. Aby bylo zajištěno hladké fungování ŘV MAP v případě nepřítomnosti 
předsedkyně, byl podán návrh na volbu místopředsedy. Místopředsedou byl navržen Mgr. Petr 
Dušek, zástupce realizátora MAP, který je zároveň vedoucím odboru školství a kultury. 
 
Hlasování proběhlo následovně: 
PRO: 30       
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
 
Předsedkyně ŘV MAP Mgr. Špačková konstatovala že, ŘV je usnášeníschopný. 

Projednání a schválení Statutu Jednacího řádu ŘV MAP, Pravidla pro hlasování „per rollam“ 

Dalším bodem programu bylo projednání a schválení aktualizovaného Statutu a Jednacího řádu ŘV 
MAP. Dále byl předložen dokument Pravidla pro hlasování způsobem „per rollam“. Tyto dokumenty 
byly členům ŘV zaslány s předstihem dle pravidel Jednacího řádu.  
 
Hlasování o schválení proběhlo následovně: 
PRO: 30       
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
 
Vzhledem k počátečnímu stavu realizace projektu MAP II bylo dohodnuto o hlasování „per rollam“ 
pro schvalování těchto dokumentů: 

o Aktualizovaný seznam PS a jejich členů 
o Aktualizovaná organizační struktura vč. popisu rozdělení rolí povinností a odpovědností 
o Aktualizovaná identifikace dotčené veřejnosti 

                                                
1 oproti původnímu ŘV změna v zařazení skupiny 
2 oproti původnímu ŘV změna v obsazení 



 

 

       

o Případně další dokumenty dle potřeby RT 
 

Výsledky 3. hlasování „per rollam“ 

Předsedkyně ŘV Mgr. Špačková společně s Ing. Kůstkovou představily výsledky 3. hlasování „per 
rollam“. Hlasování proběhlo v rámci původního složení ŘV MAP a týkalo se ukončení MAP I. 
Hlasovalo se o schválení Závěrečné sebehodnotící zprávy příjemců MAP. Dokument byl schválen 
nadpoloviční většinou přijatých hlasů členů ŘV. 
 

Představení aktualizace projektových záměrů do SR MAP 

Dalším bodem jednání bylo představení a schválení aktualizace projektových záměrů ve 
Strategickém rámci MAP. Tento dokument byl členům ŘV zaslán s předstihem dle pravidel 
Jednacího řádu. Jedná se o nové investiční záměry některých organizací, které je nutné zahrnout do 
seznamu investic. Většina nových projektů počítá s žádosti o dotaci zejména v SCCLD (MAS 
Říčansko). 
 
Hlasování o schválení proběhlo následovně: 
PRO: 30       
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 

Představení a informace projektu MAP II 

Ing. Kůstková informovala přítomné členy ŘV o průběhu MAP II, který se realizuje dle dohody v území 
od 1. 1. 2018.  
 
Ing. Kůstková požádala přítomné zástupce znovu o potvrzení souhlasu, že zástupci za jednotlivé 
skupiny v ŘV souhlasí, že žadatelem o dotaci MAP II je za celé území město Říčany. Tato 
skutečnost vyplynula ze společných jednání s dalšími možnými žadateli projektu (6. 9. 2017 kulatý 
stůl - Setkání starostů, 7. 12. 2017 a také při individuálních konzultacích). Přítomní zvolení 
zástupci ŘV za obce, mikroregiony, MAS potvrdili jednoznačně svůj souhlas. 
 
V této souvislosti byla podána informace o termínu podání žádosti, přítomní byli seznámeni 
s průběhem hodnocení žádosti - splnění formálního hodnocení a podmínek přijatelnosti. Nyní se čeká 
na fázi věcného hodnocení.  
Představení realizovaných aktivit od zahájení projektu MAP II. Jednalo se především o ustanovení 
Platforem Učící se síť MŠ a ZŠ a jejich proběhlých setkáních.  
Následovalo představení harmonogramu celého projektu. Informace se týkaly především těchto 
aktivit: 

o Řízení procesu rozvoje aktualizace MAP (ŘV) 
o Pracovní skupiny 
o Rozvoj a aktualizace dokumentů MAP 

• Aktualizace strategického rámce – 1x za 6 měsíců 

• Analýza podkladů z území 

• Zpracování dotazníkových šetření 

• Zpracování popisu potřeb škol – 2x za realizaci projektu 
o Spolupráce se SRP 
o Podpora znalostních kapacit 
o Monitoring a evaluace 
o Seznámení se členy v rámci organizační struktury:  

• Realizační tým MAP II 
▪ Administrativní tým 



 

 

       

Linda Kůstková, manažerka projektu – komunikace s cílovými skupinami 
Monika Žilková, asistentka - - - projektový specialista a administrátor (zástupce) 
Účetnictví, personalistika – zaměstnanci města Říčany 

▪ Odborný tým 
Petr Dušek, vedoucí odboru školství, metodická podpora, komunikace s aktéry 
Miroslava Kučerová, koordinátor klíčových aktivit 
? – koordinátor implementačních aktivit (bude vybrán po schválení projektu) 
Vedoucí a členové pracovních skupin 
85 zástupců MŠ, ZŠ, ZUŠ 
Lektoři, realizátoři aktivit, facilitátoři 
 

Implementační část projektu, kterou bude mít na starosti Realizační tým – Implementace 
(Koordinátor implementačních aktivit): 

• Sdílení informací mezi subjekty v regionu 

• Prohloubení komunikace mezi školami a ost. organizacemi 

• Vzdělávání pracovníků ve školství 

• Spolupráce škol a PPP 

• Zapojení rodičů (4 workshopy) 

• Osvěta pro školy v oblasti zdravého stravování 

• Společná databáze učitelů dle aprobací 

• Učící se síť – pravidelné setkávání vedoucích pracovníků (4 x za rok) 

• Budování znalostních kapacit na základě požadavků škol 

• Síť zdravého stravování – pro prac. ŠJ, .. 

• Modernizace webových stránek  

Diskuze: 

Závěrem jednání proběhla společná diskuze k aktuální situaci ve školství v regionu: 
o Kapacity 
o Stav projektů ITI 
o Aktuální dotační možnosti – tištěné informace všem členům 
o Podpora začínajících učitelů v regionu 
o Forma spoluúčasti obcí (faktura x na základě objednávky) 
o Otevřenost škol – spolupráce s rodiči 

 

Dohoda nad harmonogramem jednání ŘV: 
o Termín dalšího setkání: 20. září 2018 
o Hlasování „per rollam č. 1 2018“ bude uskutečněno v průběhu dubna / května 2018, další 

hlasování dle potřeby.  
o Pokud RT, členové PS či členové ŘV shledají nutnost osobního jednání, svolá ŘV 

operativně. 

 

Zapsala: Ing. Žilková Ověřila: Ing. Kůstková 

 

 Jméno Podpis Datum 

Statutární 
orgán příjemce 

Mgr. Hana Špačková   

 


