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Zápis č. 1 z jednání Řídícího výboru  

MAP ORP Veselí nad Moravou 

 

Místo jednání: sál kulturního domu (1. patro), Veselí nad Moravou 

Datum:    25. 5. 2016, 15:00 – 17:00 hod 

Účastníci:   viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Představení projektu (harmonogram, klíčové aktivity, cíle) 

3. Schvalování jednacího řádu ŘV 

4. Informace o výstupech dotazníkového šetření MŠMT 

5. Diskuze nad zaměřením pracovních skupin 

6. Aktuální informace o šablonách 2016/2017 

7. Závěr a diskuse 

 

 

1. Zahájení 

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou zahájil předseda MAS Horňácko 

a Ostrožsko Mgr. Vlastimil Vaněk v 15:00 hodin přivítáním všech přítomných a ujal se 

vedení jednání řídícího výboru (dále jen ŘV). Seznámil přítomné s programem jednání, 

zápisem byla pověřena Eva Tihelková (MAS Strážnicko). 

 

Usnesení č. 1: 

ŘV schvaluje program jednání. 

Hlasování: Pro – 15 / Zdržel se – 0 / Proti - 0 

 

2. Představení projektu 

 Mgr. Vlastimil Vaněk jmenovitě představil členy realizačního týmu projektu 

MAP a stručně seznámil přítomné s náplní pracovní činnosti jednotlivých členů: 

Mgr. Vlastimil Vaněk (MAS Horňácko a Ostrožsko) – hlavní manažer projektu 

PhDr. Walter Bartoš – odborný garant/analytik 

Ing. Petr Roupec – odborný garant/ strategie 

Mgr. Vít Hrdoušek – odborný garant/strategie 

DiS. Marie Petrů (MAS Horňácko a Ostrožsko) – asistent MAP 

Eva Tihelková (MAS Strážnicko) – asistent MAP 

Jana Bujáková (MAS Horňácko a Ostrožsko) – animace škol (šablony) 
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Tým ŘV je sestaven tak, aby byl složen ze zástupců všech subjektů, na které bude 

mít projekt MAP dopad v území ORP Veselí n. Mor. –  zástupci zřizovatelů škol, 

ředitelé a učitelé ZŠ a MŠ, zástupce JmK (za Krajský akční plán/KAP), zástupci 

Agentury pro sociální začleňování, zástupci mimoškolních zájmových zařízení. 

Dále se všichni členové ŘV jmenovitě představili a uvedli své pracovní pozice a 

místo působnosti školy/zájmového zařízení. 

 

 Manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko p. Jana Bujáková představila cíle MAP, 

harmonogram projektu a klíčové aktivity, které jsou obsaženy v zadání 

projektu. 

Nositelem projektu v území ORP Veselí nad Moravou je MAS Horňácko a 

Ostrožsko, partnerem projektu je MAS Strážnicko.  

Cílem projektu je podpora kvality vzdělávání v mateřských a základních 

školách. Vytvoření platformy pro společné vzdělávání, informování, sdílení 

zkušeností a příkladů dobré praxe a plánování aktivit, která bude ve svém důsledku 

přínosem pro celý systém vzdělávání žáků i práci pedagogů. 

Doba realizace projektu: zahájení  2/2016, ukončení  1/2018. 

 

Role ŘV v projektu MAP: projednání a připomínkování předložených dokumentů 

ke schválení, schvaluje strategický rámec MAP a zprostředkovává přenos 

informací vztahujících se k projektu v rámci území ORP. 

Předpoklad schůzek ŘV je cca 2x ročně. 

 

Organizační struktura jednotlivých subjektů MAP: 

- řídící výbor 

- realizační tým 

- partnerství (MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Strážnicko) 

- pracovní skupiny 

 

 Povinná opatření projektu MAP: 

- předškolní vzdělávání a péče (dostupnost – inkluze – kvalita) 

- čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

- inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

 Harmonogram aktivit projektu MAP (před poskytnutí rozhodnutí o dotaci): 

- sestavení ŘV      květen 2016 

- zpracování analytické části MAP   červen 2016 

- dohoda o prioritách     září 2016 

- strategický rámec MAP do r. 2023   září 2016 

- akční plán MAP     prosinec 2017 

- finální verze MAP     leden 2018 

- vzdělávání aktivity, semináře, workshopy  průběžně 

 

Důležitou aktivitou je projektu je vytvoření Strategického rámce MAP, kde 

budou uvedeny všechny projektové záměry ( investiční a neinvestiční)  základních 

a mateřských škol bez ohledu na to, jaké jsou nyní k dispozici dotační tituly 

v rámci fondů EU a státního rozpočtu. SR MAP bude odevzdán na RSK JMK ( 

regionální stálou konferenci kraje) a MŠMT. Projekty a záměry, které nebudou 
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uvedeny v dokumentu SR MAP nebudou doporučeny k financování z OP IROP a 

OP VVV.    

            

             

 

- W. Bartoš (odb. garant) zdůraznil nutnost správného cílení potřeb jednotlivých škol, 

účelem není jen čerpat peníze, ale zaměřit se na smysluplné aktivity, proto by bylo 

vhodné oslovit ještě jednou školy ke zjištění konkrétních potřeb v našem území. 

- P. Roupec (odb. garant) připomněl účel MAP – výstup projektu musí sloužit školám, 

takto lze financovat zdejší specifické problémy a nastartovat proces spolupráce 

(komunikace napříč školami, šíření příkladů dobré praxe, nepracovat jen formálně). 

- P. Šalomonová (zájmové zařízení, M. Vrbka) zdůraznila nutnost nastavení procesu 

spolupráce „zespodu“ a vytvářet to, co bude školami a ostatními partnery využíváno. 

- V. Vaněk (manažer) uvedl, že MAS se vyprofilovaly jako komunikátor mezi MŠMT 

a školami ve svém území, mají zkušenosti s vedením projektů a tyto lze nyní přenést i 

do oblasti vzdělávání. 

- V. Hrdoušek (odb. garant) připomněl specifika venkovských škol, kde je velmi 

důležitá spolupráce školy s rodiči žáků a také s obcemi, zmínil fungování Rady škol 

- J. Bujáková uvedla, že síla MAS je ve zkušenostech s iniciováním spolupráce, pro 

specifické potřeby škol jsou do projektu zapojení odborní garanti se zkušenostmi 

z oblasti školství. Touto cestou je možné zmapovat konkrétní potřeby škol a zpracovat 

plán pro školy v horizontu až 10 let. Jednotlivé subjekty na území ORP si musí samy 

říci, co potřebují a tyto potřeby pak bude na základě výstupů MAP možné financovat 

nejen z prostředků EU, ale i ze státního a krajského rozpočtu. 

 

3. Schválení jednacího řádu ŘV, Statutu ŘV 

Mgr. Vlastimil Vaněk seznámil přítomné členy ŘV s obsahem dokumentů Jednací řád 

ŘV a Statut ŘV (dokumenty budou všem členům ŘV výboru zaslány elektronicky).  

Informoval také o návrhu vytvoření pracovních skupin, které budou mít profesní 

zaměření.  

 

Usnesení č. 2: 

Členové ŘV  schvalují znění Statutu ŘV bez připomínek 

Pro – 15 /proti – 0 / Zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 3: 

Členové ŘV schvalují znění Jednacího řádu ŘV bez připomínek 

Pro – 15 / Proti – 0 / Zdržel se - 0 

 

4. Informace o výstupech dotazníkového šetření MŠMT 

DiS. M. Petrů informovala o výstupech z dotazníkového šetření MŠMT, které proběhlo 

v MŠ a ZŠ na přelomu roku 2015/2016. K dispozici jsou jen agregovaná data za celé 

území ORP s porovnáním s výsledky kraje/celé ČR.  Cílem bylo získat informace o 

potřebách škol. Další vlna dotazníkového šetření bude opakována v letech 2018 a 2020 

pro možnost sledování vývoje naplňování potřeb škol.  

Výsledky první vlny dotazníků nyní spíše představují souhrn statistických údajů, které 

byly od škol získány v krátkém časovém období před vánoci, přítomní zástupci škol 

uvedli, že nebyl prostor pro důkladné zpracování s celým pedagogickým sborem. Proto 

bylo odbornými garanty navrženo, aby byl prostřednictvím MAS školám zaslán nový 
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stručný dotazník pro potřeby zmapování reálných potřeb škol v území ORP Veselí n. 

Mor. 

P. Čáp (Agentura pro soc. začleňování) uvedl poznatky z jiných MAP – panuje shoda 

zástupců škol - uváděli, že dotazníky vyplnili v časovém presu, a proto nejsou zcela 

objektivní a vypovídající. Doporučuje také jako příklad dobré praxe do diskuzí o 

potřebách škol zapojit i veřejnost (rodiče, žáky vyšších ročníků, žákovské parlamenty, 

provádět průzkumy apod.). 

          

5. Pracovní skupiny 

Mgr. Hrdoušek (odb. garant) představil návrh vytvoření pracovních skupin, které jsou dle 

zkušeností s tvorbou strategií a plánování nejpřínosnější formou získávání a sdílení 

informací mezi jednotlivými partnery projektu. 

Návrh pracovních skupin (PS)  pro projekt MAP: 

 Mateřské školy 

 Základní školy 

 Zřizovatelé škol 

 Rodiče 

 Mimoškolní vzdělávání 

Každá pracovní skupina bude mapovat a zpracovávat vlastní potřeby rozvoje, budou 

pracovat za sebe a projednávat své výstupy na společných setkáváních PS. 

Témata pro práci PS si nastavíme i dle vlastních potřeb (pro projekt MAP MŠMT 

nastavilo témata jako čtenářská a matematická gramotnost, zaměření na IT, jazykové 

vzdělávání …), při práci napříč PS se vyprofilují i naše specifická témata  (spolupráce MŠ 

a ZŠ, ….) 

Každá pracovní skupina bude mít 3 členy – zde je požadavek na členy ŘV, aby pomohli 

vyhledat a doporučit aktivní lidi pro každou oblast. Předpokládá se, že pracovní skupiny 

začnou postupně pracovat od června, koordinaci zajišťuje hlavní manažer MAP. Aktivní 

práce v PS bude placená. S výstupy z jednání PS bude dále pracovat tým ŘV.  

 

         Přišel Mgr. Petr Tomeček 

 

6. Informace o šablonách MŠMT pro MAP 

J. Bujáková představila funkci MAS v projektu MAP vzdělávání: 

MAS budou poskytovat školám v rámci animace území v oblasti školství základní dotační 

poradenství k přípravě projektů, administraci a vyúčtování. MAS Horňácko a Ostrožsko 

nabízí školám a školkám koordinaci a organizaci aktivit v oblasti odborného vzdělávání a 

odborných exkurzí za výměnou zkušeností do jiných regionů a krajů ČR. 

       

      V červnu by mělo MŠMT vyhlásit výzvu na „Podporu škol formou projektů  

      zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“.   

 

MAS budou v rámci animace škol vystupovat jako poradci pro MŠ a ZŠ při 

administraci žádostí na MŠMT – pomoc při zadávání žádosti do monitorovacího 

systému, zpracování zpráv o realizaci projektu, vyúčtování, bude se účastnit kontrol 

MŠMT na místě realizace projektu a podobně. 

MŠMT připravuje vydání šablon ve 3 vlnách (r. 2016, 2018, 2020). První vlna bude 

připravena ke spuštění od června 2016, v dalších vlnách už bude možné pracovat 

s výsledky projektu MAP. 
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Pro každou školu/ školku jsou alokovány prostředky ve výši 200 000,- Kč (paušál) + 

2 200 Kč/žák, což průměrně představuje cca 400 – 500 tis. Kč pro školu na období 2 let. 

Podpora škol bude ze strany MAS také probíhat formou poradenství a seminářů pro 

zpracování zvolených šablon. První seminář zaměřený na témata šablon a postup při jejich 

zpracování proběhne při 1. vlně šablon vydaných MŠMT. 

 

7. Závěr a diskuze 

Manažer projektu Mgr. Vaněk informoval členy ŘV o připravované konferenci 

k projektu MAP ve Společenském domě ve Tvarožné Lhotě, která se uskuteční do týdne 

po vyhlášení výzvy na šablony ZŠ a MŠ.  Konference je pro všechny zástupce ZŠ a MŠ 

z území MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Strážnicko (za každou školu možná účast 

max. 2 zástupců).  

V této době již budou MŠMT zveřejněna konečná témata šablon (pro MŠ je tato 

zjednodušená forma čerpání nová), budou navrženy termíny školení MAS pro školy. 

 

Mgr. Tomeček vznesl dotaz, zda je nutné vyjádření MAS k projektům MŠMT: vyjádření 

MAS bude nutné až k podávání žádostí k investičním projektům z IROP 

 

Mgr. Vaněk sdělil členům ŘV, že zápis a prezentace z jednání ŘV budou zveřejněny na 

webových stránkách MAS: 

MAS Horňácko a Ostrožsko: www. leader.ostrozsko.cz  

MAS Strážnicko: www. straznicko-mas.cz 

 

 

Úkoly: 

 

1) Konference k projektu MAP pro školy a školky z území MAS Horňácko a Ostrožsko a 

MAS Strážnicko. 

2) Dotazníkové šetření ZŠ a MŠ pro tvorbu MAP.  

3) Zpracování Strategického rámce MAP ORP Veselí nad Moravou do 30.9.2016. 

4) Vytvoření pracovních skupin MAP do 30.7.2016. 

 

Další schůzka řídícího výboru – pravděpodobný termín v září 2016 – schválení 

Strategického rámce MAP. 

 

 

Manažer projektu Mgr. Vlastimil Vaněk poděkoval přítomným za účast na jednání ŘV a 

ukončil jednání v 17:00 hodin. 
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Zapsala: Eva Tihelková 

Ve Veselí nad Moravou, 25. 5. 2016 

 
 


