
Zápis z 2. jednání	Řídícího	výboru	projektu	
„Místní	akční	plán II vzdělávání	v ORP	Olomouc“

ze	dne	24. 6. 2019
Předmět	jednání Místo	konání: Datum	a	čas:

Projekt	MAP II
Zasedací	 místnost	 primátora	 města	
Olomouce	 (Horní	 náměstí	 – radnice,	 1.	
patro)

24.	6. 2019
13:30-15:00

ÚČASTNÍCI	JEDNÁNÍ

Dle	prezenční	listiny.

OBSAH	JEDNÁNÍ

PROGRAM	JEDNÁNÍ:
1. Zahájení	jednání
2. Aktualizace	strategického	rámce	v	oblasti	investičních	priorit
3. Změny	složení	pracovních	skupin
4. Dokument	Organizační	struktura
5. Dokument	Identifikace	dotčené	veřejnosti
6. Dokument	Seznam	plánovaných	evaluací,	harmonogram
7. Aktualizace	analytické	části	dokumentu	MAP
8. Informace	o	probíhajících	implementačních	aktivitách
9. Projekt	MAP	II

1. Zahájení	jednání

Doc.	PhDr.	Karel	Konečný,	CSc. místopředseda	řídícího	výboru	(dále	 jen	výboru), přivítal	členy	výboru
omluvil	nepřítomnost	předsedy	výboru a	předal	slovo	PhDr.	Fantové,	aby	vedla	 jednání.	Na úvod byla
vypořádána	usnášeníschopnost	ŘV	MAP	II	– 14 z	24 členů	je	přítomno,	tudíž	je	ŘV	usnášeníschopný.

2. Aktualizace	strategického	rámce	v	oblasti	investičních	priorit

Ing.	Hubálková,	 projektová	manažerka, uvedla,	 že schvalování	 investičních	 priorit	 v rámci	 aktualizace	
Strategického	 rámce	 se	 provádí	 po	 půl	 roce.	 Seznam	 investičních	 priorit	 pochází	 z MAP	 I,	 aktualizace	
proběhla	v říjnu	2018	v rámci	MAP	II	(drobné	opravy	některých	záměrů	+	2	nové – Sofisa	a	Divadlo	na	
cucky),	
Nové	 IP	 do	 aktualizace na	 ŘV	 06/2019	 byly	 projednány v PS	 financování.	 Následně	 po	 projednání	
v pracovní	 skupině	 pro	 financování	 proběhla	 úprava	 některých	 částek	 a	 KA	 (v	 souladu	 se	 souhlasem	
zřizovatele	a	finální projektovou	dokumentací).	Dále	Ing.	Hubálková	komentovala	projekty ze	seznamu	
investičních	priorit,	které	už	byly	realizovány,	nebo	se	realizují



Usnesení	bylo	schváleno	konsensem:

Usnesení 01/24/06/2019/RV02
Aktualizace	strategického	rámce	v	oblasti	investičních	priorit
Řídicí	výbor:
schvaluje	
aktualizaci	Strategického	rámce	priorit	MAP	do	roku	2023	dle	předložených	podkladů.

3. Změny	složení	pracovních	skupin

Na	úvod	projednávání	bodu	ke	změnám	složení	v pracovních	skupinách	jednotliví	zástupci	realizačního	
týmu	informovali	o	činnosti	pracovních	skupin,	zejména	o	nedávném	posledním	jednání	odborných	PS.	
Ing.	Hubálková	 informovala	o	činnosti	pracovní	skupiny	pro uplatnitelnost	na	 trhu	práce,	Mgr.	Rychlá
informovala	 členy	 o	 aktivitách	 v pracovních	 skupinách	 matematická	 gramotnost a	 rovné	 příležitosti.	
RNDr.	 Prucková	 poznamenala,	 že	 matematika	 na	 2.	 stupni	 je	 důležitá	 a	 je	 škoda,	 že	 pedagogové u	
matematické	gramotnosti nemají	zájem	o	zmiňované	semináře.	M.	Machytková	dodala,	že	těžko	říct,	zda
není	 špatně	 nastavený	 dokument	 RVP	 a	 jestli	 požadavky	 na	 žáky	 nejsou	 příliš	 vysoké	 a	 kolik	 toho	
prakticky	 skutečně	 potřebují,	 8.	 a	 9.	 třída	 je	 dostatečně vypovídající.	 Mgr.	 Bartoš	 poznamenal,	 že	 u	
polytechnické	výchovy	se	do	toho	také	učitelé	moc	nezapojují a	dle	dotazníkového	šetření	bylo	zjištěno,	
že	není	problém	na	2.	stupni,	ale	na	1.,	že	na	MŠ	je	rozvíjena	zručnost	dětí	a	na	2.	stupni	když	se	něco	
dělá	 v dílnách,	 děti	 se	 v této	 oblasti	 neorientují	 a	 jsou	 nepraktické,	 protože	 na	 prvním	 stupni	 se	 této	
oblasti	 nevěnují.	Účast	na	 seminářích	by	byla	 větší,	 kdyby	 se	 to	mohlo na	1.	 stupni	nějak	uplatnit při	
výuce,	ne	jen	vyslechnout	na	semináři.	
Bc.	Večeřová informovala	členy	o	aktivitách	pracovní	skupiny	pro	čtenářskou	gramotnost.
Zápisy	z posledního	jednání	pracovních	skupin	členové	řídícího	výboru	obdrží.

Ing.	Hubálková	prezentovala	změny	v pracovních	skupinách (zejména	z důvodů	osobních,	 zdravotních	
atd.).	 Doc.	 Konečný	 navrhl,	 že	 by	 bylo	 užitečné,	 aby	 byl	 ve	 skupině	 pro	 rovné	 příležitosti doplněn	
zástupce	Olomouckého	kraje.		Toto	bude	s Olomouckým	krajem	projednáno.

Aktualizované	složení	pracovních	skupin	je	uvedeno	v příloze	č.	1	tohoto	zápisu.

Usnesení	bylo	schváleno	konsensem:

Usnesení 02/24/06/2019/RV02
Složení	pracovních	skupin	
Řídicí	výbor:
schvaluje
aktualizované	složení	pracovních	skupin	dle	přílohy	č.	1.

4. Dokument	Organizační	struktura

Dále	 Ing.	 Hubálková	 představila	 členům	 výboru	 dokument	 Organizační	 struktura.	 Cílem	 tohoto	
dokumentu	je	popis	organizační	struktury	včetně	popisu	rozdělení	rolí,	povinností	a	odpovědností.
Obsah dokumentu:

 Řídící	výbor	– jeho	role,	komunikace,	složení	ŘV
 Pracovní	skupiny	– role,	komunikace,	složení	PS
 Realizační	 tým	 – administrativní	 část,	 odborná	 část,	 organizační	 schéma,	 organizace	 práce,	

složení	RT



Dokument	 byl	 členům	 výboru	 zaslán	 dopředu	 k případnému	 připomínkování	 (bez	 připomínek).	 Na	
jednání	byly především	představeny	povinnosti	a	role	členů	ŘV.

Usnesení	bylo	schváleno	konsensem:

Usnesení 03/24/06/2019/RV02
Dokument	Organizační	struktura
Řídicí	výbor:
schvaluje
dokument	Organizační	struktura.

5. Dokument	Identifikace	dotčené	veřejnosti

Ing.	Hubálková	okomentovala	Dokument	Identifikace	dotčené	veřejnosti.	Na	našem	území	je	do	projektu	
zapojeno	93 %	všech	základních	a	mateřských	škol,	88 %	ostatních	zřizovatelů	a	98 %	zřizovatele města	
Olomouce.	 Reálně	 to	 znamená	 asi	 13	 tis.	 žáků a	 tisíc	 pedagogických	 pracovníků.	 Dokument	 obsahuje	
přehled	škol	a	školských	zařízení	na	území	MAP	II,	další	organizace a	veřejnost.

M.	Machytková	uvedla,	že	poslala	návrh	na	projektový	den	a	že	by	to	rádi	organizovali	prostřednictvím	
neziskové	 společnosti	 Od	 dětství	 ke	 štěstí	 a	 bylo	 by	 dobré	 uvést	 i	 tuto	 organizaci.	 Ing.	 Hubálková	
odpověděla,	že	 to	doplní.	Samozřejmě	výčet	organizací	se	může	dál	aktualizovat	a	doplňovat,	může	se	
také	doložit	spolupráce	formou	memoranda	o	spolupráci.

Usnesení	bylo	schváleno	konsensem:

Usnesení 04/24/06/2019/RV02
Dokument	Identifikace dotčené	veřejnosti
Řídicí	výbor:
schvaluje
dokument	Identifikace	dotčené	veřejnosti.

6. Dokument	Seznam	plánovaných	evaluací,	harmonogram

Bc.	 Večeřová,	 věcná	manažerka	MAP, shrnula Dokument	 plánovaných	 evaluací.	 Všechny	 evaluační	 zprávy	
budou	předloženy	ŘV.	Navrhované	evaluace	dle	témat:
Evaluace	 naplňování	 priorit	 a	 cílů	 MAP,	 Evaluace	 ročních	 akčních	 plánů, Evaluace	 realizovaných	
implementačních	aktivit,	Evaluace	 realizovaných	vzdělávacích	a osvětových	aktivit	 (semináře,	kulaté	 stoly,	
workshopy	– mimo	implementační	aktivity),	Evaluace	složení	a	práce	pracovních	skupin,	Evaluace	reflexe	a	
popisu	 potřeb	 na	 jednotlivých	 školách,	 Sebehodnotící	 zprávy.	 Monitoring	 – probíhá	 průběžně	 ke	 všem	
aktivitám,	vede	k	získání	dat	pro	zpracování	evaluačních	zpráv.

Usnesení	bylo	schváleno	konsensem:

Usnesení 05/24/06/2019/RV02
Dokument	Seznam	plánovaných	evaluací,	harmonogram
Řídicí	výbor:
schvaluje
dokument	Seznam	plánovaných	evaluací	včetně	harmonogramu	v	příloze	dokumentu.



7. Aktualizace	analytické	části	dokumentu	MAP

Ing.	Hubálková	dále	prezentovala	analytickou část	dokumentu	– obecná	i	odborná část.	Pracovní	skupina	pro	
rovné	příležitosti	 bude	 ve	 své	 odborné	 části	 na	 prázdninovém	 jednání	 ještě	 do	 dokumentu	 ve	 své	 oblasti	
nějakým	způsobem	zasahovat.	 Dále	bude	do	analytické	části	doplněn	agregovaný	popis	potřeb	škol	a	SWOT.	
Finálně	 dopracovaný	 celý	 dokument	 (analytická	 část,	 strategický	 rámec	 a	 akční	 plán)	 se	 jako	 celek	 bude	
schvalovat	až	na	konci	roku.

Usnesení	bylo	schváleno	konsensem:

Usnesení 06/24/06/2019/RV02
Aktualizace	analytické	části	dokumentu
Řídicí	výbor:
bere	na	vědomí
předloženou	aktualizovanou	analytickou	část	dokumentu
bere	na	vědomí
oblasti,	které	se	v	analytické	části	budou	ještě	upravovat.

8. Informace	o	probíhajících	implementačních	aktivitách

Mgr.	 Rychlá,	 koordinátorka	 pro	 implementaci,	 dostala slovo	 k okomentování	 implementačních	 aktivit.	
Uvedla,	 že	 jsou	 zatím	 tři	 skupiny	 implementačních	 aktivit.	 1.	 stupně	 se	 týká	 inkluze,	 2.	 stupně	 rozvoj	
čtenářské	a	matematické	gramotnosti	a	3.	polytechnické	aktivity.	V oblasti	inkluze	spolupracují	se	Sdružením	
D,	 které	 připravilo praktický	 kurz	 pro	 pedagogy	 – MŠ,	 1.	 stupeň	 ZŠ	 (příběhy	 pana	 Tydýta),	 2.	 stupeň	 ZŠ	
(příběh	 Velká	 změna)	 +	 pracovní	 a	 metodické	 listy.	 V oblasti	 čtenářské	 a	 matematické	 gramotnosti	
spolupracují	 s UPOL	 	 i	 Sdružením	D	 na	 pořádání	 seminářů. Poslední	 oblastí	 je	 Zručnost	 zrozená	 z kouzla	
materiálů,	kde	proběhlo dotazníkové	šetření, workshopy pro	pedagogy	MŠ	a	1.	stupně	ZŠ.	Dále	jsou	v	plánu
exkurze	pro	školní	rok	2019/2020	a	semináře	pro	školní	rok	2020/2021.	Témata	se	budou	zpracovávat	na	
základě	 vyhodnocení	 dotazníků. Seznámila	 členy	 výboru	 s účastí	 na	 jednotlivých	 akcích	 a	 informovala	 o	
ohlasech	na	aktivity,	byly	představeny	 fotografie	z akcí	a	členové	výboru	dostali	přesný	návod,	kde	můžou	
čerpat	aktuální	informace	o	těchto	aktivitách	(web,	FB).

Usnesení	bylo	schváleno	konsensem:

Usnesení 07/24/06/2019/RV02
Informace	o	probíhajících	implementačních	aktivitách
Řídicí	výbor:
bere	na	vědomí
informace	o	probíhajících	implementačních	aktivitách	MAP	II.

9. Projekt	MAP	II

Ing.	Hubálková komentovala	poslední	bod	programu,	kde	představila	členům	harmonogram	projektu	a	plán	
aktualizace	 dokumentu	 MAP,	 kde	 schvalování	 celého	 aktualizovaného	 dokumentu	 proběhne	 na	 Řídicím	
výboru	v prosinci.

Usnesení	bylo	schváleno	konsensem:



…………………………………………………………………..

předseda	řídícího	výboru

Usnesení 08/24/06/2019/RV02
Projekt	MAP	II
Řídicí	výbor:
bere	na	vědomí
základní	informace	o	projektu	MAP	II	a	harmonogramu	prací	na	rok	2019.

ZAPSALA: Kamila	Kubínová
Další	termín	
ŘV

prosinec 2019




