
 

 

Zápis z jednání Řídícího výboru projektu 
Místní akční plán vzdělávání správního obvodu ORP Hlinsko 

konaného dne 3. 10. 2017 
 

Místo a čas konání: velká zasedací místnost MěÚ Hlinsko, 15:30 hodin 

Přítomni: 12 (dle prezenční listiny) 

Omluveni: 3 

Neomluveni: 3 

 

Navržený program: 

1. Aktuální stav zpracování MAP 

2. Projednání a schválení dokumentů MAP:  

o Analytická část včetně prioritních oblastí a SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí 

o Strategický rámec MAP 

o Průběžná evaluační zpráva 

o Seznam relevantních aktérů 

o Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti 

o Principy MAP 

 

Předseda ŘV MAP RNDr. Rostislav Dvořáček přivítal přítomné a představil jednotlivé body programu.  

Následně předseda ŘV MAP předal slovo projektové manažerce Lence Šustrové. Projektová 

manažerka požádala zástupkyni KAP paní Ing. Hanu Jindrovou, aby přítomné seznámila s aktivitami 

pro základní školy v připravovaném projektu IKAP.  

Po následné diskusi projektová manažerka představila připravované aktivity, které vznikly v rámci 

práce a nápadů členů jednotlivých minitýmů projektu MAP ORP Hlinsko jako inspirace pro území 

nebo pilotní forma doplňkových materiálů pro výuku. 

 Konkrétně se jednalo o: 

 Seznam vzdělávacích aktivit, připravovaných do konce realizace projektu 

 Elektronickou pomůcku pro doplnění výuky dětí vyšších ročníků 1. stupně ZŠ na téma 

začleňování sociálně vyloučených dětí, zpracovanou na bázi komiksu 

 Připravovanou soutěž formou e-learningu na téma finanční gramotnost pro žáky druhého 

stupně základních škol 

 Akci MASkohraní aneb Den deskových her, kdy proběhne finále soutěže mezi školami 

v deskových hrách a zároveň se na akci budou moci seznámit děti i učitelé s možností využití 

deskových her jako doplňují formy výuky a také s novými trendy v oblasti deskových her 

 První z pěti připravovaných populárně-naučných komiksových „Příběhů o Libuši“ (příběhy 

o osudech různých osob, které se setkaly za 2. světové války s vysílačkou Libuší). Její 

existence měla zásadní dopad na vypálení obce Ležáky, jejíž území patří do ORP Hlinsko). 

Materiál je zaměřen na posilování patriotismu u dětí ZŠ a jako doplněk do výuky. 

 Připravovanou akci LIstOVáNÍ pro první stupeň základních škol, která bude zaměřena 

na využití alternativních forem podpory čtenářské gramotnosti na základních školách 



 

 

 

Druhým bodem setkání bylo projednání a schválení povinných dokumentů MAP. 

Projektová manažerka seznámila přítomné se změnami a úpravami v seznamu investičních záměrů, 

které jsou součástí Strategického rámce MAP do roku 2023. Dále představila dokumenty, které již 

na minulých jednáních Řídícího výboru byly diskutovány nebo projednány, členové ŘV dostali 

výslednou formulaci všech projednávaných dokumentů přílohou pozvánky (viz bod 2 programu).  

Při diskusi byl položen dotaz na složení a četnost setkávání minitýmů. Vedoucí manažerka MAP ORP 

Hlinsko, Olga Ondráčková, objasnila sestavení složení, aktivit i formu práce všech tří minitýmů a jejich 

aktivit (aktivity individuální, kolektivní v rámci týmu i projednávání témat napříč minitýmy nebo 

individuální konzultace s realizačním týmem), setkávání potom probíhá dle aktuálních potřeb včetně 

konzultace výstupů mezi minitýmy.   

Po diskusi zahájil předseda ŘV hlasování o schválení dokumentů MAP ORP Hlinsko, a to:  

Řídící výbor schvaluje: 

 Analytickou část včetně prioritních oblastí a SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí 

 Doplněný a aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP Hlinsko do roku 2023 

 Průběžnou evaluační zprávu 

 Seznamu relevantních aktérů 

 Pravidel pro zapojení dotčené veřejnosti  

 Principy MAP 

 

Výsledek hlasování: Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. ŘV MAP ORP Hlinsko - 4/2017/1 

Řídící výbor dále pověřuje manažerku MAP ORP Hlinsko Lenku Šustrovou k aktualizaci informací ve 

vztahu k RSK a následně CRR. 

 

Dne 13. 10. 2017 zapsala Lenka Šustrová, manažerka MAP ORP Hlinsko  …………………………………. 

 

Přílohy zápisu: 

Dne 16. 10. 2017 odsouhlasil předseda ŘV MAP RNDr. Rostislav Dvořáček ……….…………………… 

 

Ověřovatel zápisu:..................................................... odsouhlasil dne............................... 

 


