
1 

 

 

Zápis z jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání  

MAP ORP Veselí nad Moravou 

 

Místo jednání: Panský dvůr Veselí nad Moravou – malý sál, nám. Míru 664 

Datum: 30. 1. 2018, 14:00 – 15:15 hod 

Účastníci: viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Přijetí nových členů do ŘV MAP 

3. Aktualizace Akčního plánu MAP I a SR MAP I. 

4. Informace a příprava projektu MAP II 

5. Diskuze a závěr 

 

 

 

1. Zahájení 

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou zahájil předseda Řídicího 

výboru MAP Mgr. Martin Hájek přivítáním všech přítomných a předal slovo manažerovi 

MAS Horňácko a Ostrožsko, který navrhl program jednání dle zaslané pozvánky. Dále 

uvedl, že za MAS pokládá za důležité pokračovat v realizaci MAP dalším projektem MAP 

II. Tímto návazným projektem je dána možnost realizovat výstupy vyplývající ze 

Strategického rámce MAP a Akčního plánu MAP. 

 

Usnesení č. 1: 

ŘV schvaluje program jednání. 

Hlasování: Pro 13 / proti – 0 / zdržel se – 0 

 

2. Přijetí nových členů do ŘV MAP 
Manažer MAS Horňácko a Ostrožsko V. Vaněk dále uvedl, že projekt MAP II se bude 

realizovat na území ORP Veselí nad Moravou a dále bude rozšířen o nově zapojené školy 

z území Ostrožska, Kunovic a Sudoměřic. Informoval přítomné, že VH MAS Horňácko a 

Ostrožsko odsouhlasila jako nositele projektu MAS HaO. Rada MAS Strážnicko také 

odsouhlasila pokračování projektu MAP II na svém území. Podmínkou realizace projektu 

MAP II zůstává povinnost zapojení min. 70 % škol na území realizace.  

Město Veselí nad Moravou svým usnesením rozhodlo, že se nebude do projektu 

zapojovat. 
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Jana Bujáková (MAS HaO) dále představila nově navržené členy ŘV: 

- Mgr. Ivana Majíčková, starostka města Kunovice  

- Mgr. Veronika Borýsková, ředitelka MŠ Boršice u Blatnice  

- Mgr. Eva Hlůšková, ředitelka DDM Uherský Ostroh 

- Mgr. Alena Horáková, ředitelka ZŠ Ostrožská Nová Ves 

Dále bude ŘV MAP rozšířen o zástupce Zlínského kraje v rámci KAP, ORP UH – 

zástupce školského odboru Města Uherské Hradiště.  

 

V. Vaněk následně vyzval přítomné členy ŘV k hlasování o přijetí nových členů ŘV 

MAP. 

 

Usnesení č. 2: 

Za nové členy ŘV MAP byli přijati: 

Mgr. Ivana Majíčková (zástupce obcí), Mgr. Veronika Borýsková (zástupce MŠ), Mgr. 

Eva Hlůšková (zástupce za volnočasové aktivity), Mgr. Alena Horáková (zástupce ZŠ). 

Hlasování: Pro 13 / proti – 0 / zdržel se – 0 

 

 

3. Aktualizace Akčního plánu MAP I a SR MAP I 
V. Vaněk uvedl, že účelem Akčního plánu je sestavit soubor činností, které bude možné 

realizovat a financovat prostřednictvím projektu MAP II. 

Jana Bujáková informovala, že došlo k rozšíření území realizace projektu MAP II o 6 

obcí na území Ostrožska a Kunovicka a dále o obec Sudoměřice na území Strážnicka. 

Náplň dokumentu byla společně projednávána i u kulatých stolů se zástupci školských 

zařízení organizovaných MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Strážnicko. 

Dokument Strategický rámec MAP I. navrhla rozšířit o 5 investičních záměrů škol a 

školských zařízení z Kunovicka a Ostrožska, které byly členům ŘV představeny. 

Dále bylo konstatováno, že s dokumentem Akční plán bude průběžně pracováno a bude 

aktualizován. 

 

Usnesení č. 3: 

Řídicí výbor MAP schvaluje aktualizaci dokumentu Akční plán MAP I. a Strategický 

rámec MAP I. 

Hlasování: Pro 13 / proti – 0 / zdržel se – 0 

 

 

4. Informace a příprava projektu MAP II 

Jana Bujáková informovala členy ŘV MAP o uskutečněných jednáních u kulatého stolu se 

zástupci škol a školských zařízení v průběhu ledna 2018, jejich náplní bylo představení 

struktury projektu MAP II a jeho věcné náplně. 

Povinnými tématy MAP II jsou: předškolní vzdělávání, matematická a čtenářská 

gramotnost, inkluze. Další témata, o která mají školy zájem: polytechnické vzdělávání, 

tvořivost a iniciativa (např. žákovské parlamenty), kariérové poradenství, regionální 

identita (zejména ZUŠ), podpora fungování škol, školní psycholog, právník, IT odborník, 

olympiády žáků, preventivní programy. 

 

Mgr. Pavlica (ZŠ Hroznová Lhota) vznesl dotaz, zda je možné zajistit školení ke GDPR. 
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Mgr. Majíčková navrhla, že by uvítala vytvoření manuálu, jak s touto směrnicí v praxi 

nakládat, udělat analýzu procesů. 

Mgr. Hlůšková uvedla, že už mají vybranou firmu, která uvedenou analýzu zpracuje. 

 

Dále byl představen návrh na vytvoření poradenské organizace, která by se zaměřila na 

problémy škol v rámci legislativy, psychosociální problematiky… s cílem vytvořit manuál 

pro ředitele škol. 

W. Bartoš uvedl aktuální příklad z Finska, kde zrušili státní inspekci a nahradili ji servisní 

organizací, které podobné případy řeší. Mohl by to být dobrý pilotní model podpory 

ředitelů škol. 

 

Jana Bujáková představila členům ŘV strukturu a obsah projektu MAP II: 

V rámci projektu bude opět vytvořen Řídicí výbor a Realizační tým (administrativní a 

odborný) a dále pracovní skupiny: 

PS pro financování (zástupci zřizovatelů a ředitelů škol, předpoklad jednání 4x ročně) 

PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost (zástupci pedagogů, IT specialistů) 

PS pro rovné příležitosti (zástupci pedagogů, usnadnění přechodu MŠ – ZŠ – SŠ) 

PS Ředitelé škol (sdílení zkušeností a řešení legislativních nejasností, podpora právních 

poradců, kulaté stoly, semináře, exkurze…) 

 

Mgr. Roupec uvedl, že jedním z témat, které budou ředitelé muset řešit, je připravovaná 

změna v systému financování škol od r. 2019. Doporučuje zpracovat analýzu, jak to 

ovlivní školy v našem území a výstup použít jako podklad pro opravné nástroje ke 

vzniklým problémům. 

 

Mgr. Pavlica ocenil zorganizování studijní cesty pro ředitele škol v loňském roce a uvedl, 

že by uvítal podobné exkurze i v následujícím období, protože inspirují a přispívají 

k rozvoji spolupráce. 

 

Na závěr Jana Bujáková poděkovala za dosavadní práci všem, kdo se na projektu MAP 

podíleli. Stávající členové ŘV budou nově osloveni s nabídkou pokračování spolupráce a 

ujasněním jejich pozic v pracovních skupinách, ŘV bude rozšířen o další odborníky. 

 

Mgr. Vaněk navrhl na post předsedy ŘV opět Mgr. Martina Hájka. Ten poděkoval za 

důvěru a současně ocenil práci a poděkoval všem účastníkům projektu MAP. 

       

5. Diskuze a závěr 
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

Další setkání Řídicího výboru bude svoláno podle potřeby. 

M. Hájek poděkoval přítomným členům Řídicího výboru za účast a ukončil jednání 

v 15:15 hod. 

 

Zapsala: Eva Tihelková 

Ve Strážnici, 2. 2. 2018 

 

                                                                                Ověřil: Mgr. Martin Hájek 

                                                                                             Mgr. Vlastimil Vaněk 


