
Zápis z 1. jednání	Řídícího	výboru	projektu	
„Místní	akční	plán II vzdělávání	v ORP	Olomouc“

ze	dne	28. 11. 2018
Předmět	jednání Místo	konání: Datum	a	čas:

Projekt	MAP II
Olomouc,	 Palackého	 14	 (budova	
Namiro),	 4.	 patro,	 zasedací	 místnost	
odboru	evropských	projektů

28.	11. 2018
13:30-15:00

ÚČASTNÍCI	JEDNÁNÍ

Dle	prezenční	listiny.

OBSAH	JEDNÁNÍ

PROGRAM	JEDNÁNÍ:
1. Zahájení	jednání
2. Představení	projektu	MAP	II
3. Schválení	statutu	a	jednacího	řádu	Řídícího	výboru
4. Volba	předsedy a	místopředsedy
5. Složení	pracovních	skupin	
6. Komunikační	plán	MAP	II

1. Úvod
Doc.	PhDr.	Karel	Konečný,	CSc. náměstek	primátora,	přivítal	členy	Řídícího	výboru	(dále	jen	výboru)	a	
přednesl	program	 jednání. Navrhl	 změnu	programu	spočívající	v přesunu	bodu	č.	2	na	čtvrtou	pozici.		
Tato	 změna	programu	byla	přítomnými	 členy	výboru	 jednomyslně	schválena. Po	odsouhlasení	 změny	
programu	 byla vypořádána	 usnášeníschopnost	 ŘV	 MAP	 II	 – 18	 z	 24 členů	 je	 přítomno,	 tudíž	 je	 ŘV	
usnášeníschopný.

2. Schválení	statutu	a	jednacího	řádu	Řídícího	výboru
Statut	 a	 jednací	 řád	 Řídícího	 výboru	 byl	 přítomnými	 členy	 hlasováním	 jednomyslně	 schválen	 a	 bylo	
přijato	následující	usnesení:

Usnesení 01/28/11/2018/RV01
Statut	a	Jednací	řád
Řídicí	výbor:
schvaluje	
Statut	Řídicího	výboru	a	Jednací	řád	Řídicího	výboru	dle	přílohy.

3. Volba	předsedy a	místopředsedy Řídícího	výboru
Doc.	Konečný navrhl,	vzhledem	k provázanosti	s projektem	MAP	I	a	členstvím	v předcházejícím	ŘV	MAP,
předsedou	 nového	 výboru	 RNDr.	 Ladislava	 Šnevajse, radního města	 Olomouce.	 RNDr.	 Šnevajs
s nominací souhlasil.	Poté	proběhlo	hlasování:



- pro	17 přítomných	členů
- zdržel	se	1	člen (RNDr.	Šnevajs)

RNDr.	Šnevajs	navrhl	místopředsedou	výboru	Doc.	PhDr.	Karla	Konečného,	CSc.,	 náměstka	primátora,
odpovědného	za	oblast	školství.	Doc.	Konečný	s nominací souhlasil.	Poté	proběhlo	hlasování:

- pro	17	přítomných	členů
- zdržel	se	1	člen	(Doc.	Konečný)

Usnesení	bylo	přijato	konsensem:

Usnesení 02/28/11/2018/RV01
Volba	předsedy	a	místopředsedy	Řídicího	výboru
Řídicí	výbor:
schvaluje
předsedou	RNDr.	Ladislava	Šnevajse	a	místopředsedou	doc.	PhDr.	Karla	Konečného,	CSc.

Po	 hlasování	 se	 vedení	 jednání	 výboru	 ujal	 nově	 zvolený	 předseda	 výboru. Z jednání	 ŘV	 MAP	 II	 se	
omluvil	 doc.	 Konečný a	 PaedDr.	 Hrubošová	 a	 dále	 nehlasovali.	 Je	 přítomno	 16	 z 24	 členů,	 ŘV	 je	
usnášeníschopný.

4. Představení	projektu MAP	II
Členům	výboru	byl	představen	projekt	Místní	akční	plán	II	vzdělávání	v ORP	Olomouc	(MAP II).	Projekt	
MAP II představila	doc.	PhDr.	Hana	Marešová,	Ph.D.,	MBA,	odborný	garant	MAP.
Předmětem	prezentace	 bylo:	 co	 je	MAP,	 území	MAP, cíle	 projektu, zapojení	 škol,	 partnerství,	 aktivity	
projektu, implementace,	řízení	MAP,	řídící	výbor,	pracovní	skupiny,	realizační	tým	a	publicita	projektu.	
V souvislosti	 s	 publicitou doc.	 Marešová	 upozornila	 na	 webové	 stánky	 projektu,	 kde	 jsou	 veškeré	
schválené	 dokumenty	 a	 zápisy	 z ŘV	 a	 dále	 na	 nově	 vzniklé	 facebookové	 stránky	 (MAP	 Olomouc)	
k vyhodnocování	zpětné	vazby	ze	strany	škol.

5. Složení	pracovních	skupin
Bc.	Markéta	Mížová uvedla,	že	v rámci	své	pracovní	náplně	by	se	ráda	stala	členkou	pracovní	skupiny	
pro	 rovné	příležitosti.	 Ing.	Hubálková	doplnila,	 že	 tato	možnost	 již	 byla	projednávána a	bude	 to	nově	
doplněný	člen do	pracovní	skupiny	rovných	příležitostí	v neplacené	formě,	jelikož	je	to	řešeno	v rámci	
pracovní	náplně.
RNDr.	 Prucková	 dále	 uvedla,	 že	 v případě	 čtenářské gramotnosti	 by	 byla	 ráda,	 kdyby	 se	 více	
spolupracovalo	 s Knihovnou	 města	 Olomouce a navrhla	 změnu	 člena	 v pracovní	 skupině	 pro	 rozvoj	
čtenářské	 gramotnosti	 za	 jejich	 instituci (Knihovna	města	Olomouce) a	 to	 z Mgr.	Mileny	Orlichové	na	
Jitku	Hanákovou.	Členové	tuto	změnu	jednomyslně	schválili.
Mgr.	 Michalíková	 sdělila	 členům	 ŘV,	 že	 by	 uvítala	 pomoc	 školám	 pro	 sluchově	 postižené	 po	 stránce	
čtenářské	 gramotnosti.	 Doc.	Marešová	 uvedla,	 že	 je	 zde	možnost	 navrhnout	 projekt	 spolupráce	 či	 se
účastnit	jako	host	pracovní	skupiny	pro	rozvoj	čtenářské	gramotnosti	a	tuto	možnost	projednat.

Následně	bylo	konsensem	přijato	usnesení:

Usnesení 03/28/11/2018/RV01
Složení	pracovních	skupin	
Řídicí	výbor:
schvaluje
složení	pracovních	skupin.



…………………………………………………………………..

předseda	řídícího	výboru

6. Komunikační	plán	MAP	II
Předseda	 ŘV	 dále	 předal	 slovo	 Ing.	 Hubálkové	 k představení	 komunikačního	 plánu	 MAP	 II.	 Ing.	
Hubálková	 seznámila	 členy	 s komunikační	 strategií,	 cílovou	 skupinou,	 nástroji	 a	 nositeli	 komunikace.
Členy	ŘV	zároveň	vyzvala	k aktivnímu	předávání	informací	o	projektu	zejména	na	cílové	skupiny,	které	
v ŘV	zastupují,	v rámci	svých	organizací	apod.	

Usnesení	bylo	schváleno	konsensem:

Usnesení 04/28/11/2018/RV01
Komunikační	plán	MAP	II	vzdělávání	v	Olomouci
Řídicí	výbor:
schvaluje
Komunikační	plán	MAP	II	vzdělávání	v	Olomouci.

Na	závěr	 jednání	proběhly	 informace	o	aktualitách	v projektu	– workshop	Hodnocení	žáků	se SVP dne	
10. 12.	2018	úvodní	setkání	PS	– 13.	12.	2018.
Předseda	ŘV	se	dotazoval	na	četnost	setkávání	ŘV	a	případně	návrh	termínu	dalšího	jednání.	Projektová	
manažerka	 Ing.	 Hubálková	 uvedla,	 že	 ŘV	 se	 bude	 setkávat	 min.	 2x	 ročně,	 v případě	 schvalování	
dokumentů	apod.	i	častěji.	Další	jednání	se	uskuteční	pravděpodobně	v květnu,	kdy	se	může	aktualizovat	
Strategický	rámec	priorit	do	r.	2023.
Předseda	ŘV se	rovněž	dotazoval,	jak	bude	ŘV	informován	o	aktivitách	projektu	mimo	termíny	jednání.	
Projektová	 manažerka	 Ing.	 Hubálková	 uvedla,	 že	 všechny	 důležité	 aktivity	 (akce,	 dokumenty	
k připomínkování	apod.)	jsou	pravidelně	zveřejňovány	na	webových	stránkách	projektu.	Dále	se	členové	
realizačního	týmu	zastoupeni	v ŘV	a	zároveň	v PS	dohodli,	že	ostatním	členům	ŘV	budou	posílat	zápisy	
z PS.

RNDr.	Šnevajs poděkoval	všem	přítomným	za	účast	a	ukončil	jednání	řídícího	výboru.

ZAPSALA: Kamila	Kubínová
Další	termín
ŘV

květen	2019




