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Zápis ze 7. jednání Řídícího výboru 

projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114. 

 

Členové Řídícího výboru se sešli prostřednictvím on-line setkání dne 25. 02. 2021 od 13:00 hodin. Přítomní 

účastníci jednání viz Prezenční listina. Bylo přítomno 14 členů Řídícího výboru.  

 

Program jednání 

 1. Zahájení 13:00 hod., schválení programu 

 2. Schválení ověřovatele zápisu 

 3. Seznámení hlavní manažerky projektu, volba a jmenování nového předsedy ŘV 

 4. Informace o způsobu hodnocení a monitoringu projektu MAP II 

 5. Schválení dokumentu – Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II ORP Ostrov 

 6. Informace k šetření pro zpracování sebehodnotící zprávy projektu 

 7. Schválení Průběžné sebehodnotící zprávy projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území 

  ORP Ostrov II za období 10/2019 – 9/2020“ 

 8. Různé, diskuze, návrh předběžného termínu dalšího jednání ŘV 

 9. Projednání udržitelnosti webu www.huradolavic.cz – vyhlášení předběžného termínu pro další 

     diskuzi 

 

Manažerka projektu MAP II předala slovo pro vedení a řízení Řídícího výboru projektu MAP II Ing. Jana 

Urbánkové.  

 

1. Zahájení, schválení programu 

Ředitelka MAP II Ing. Jana Urbánková seznámila přítomné s programem jednání a vyzvala je k vyjádření 

souhlasu, nesouhlasu či doplnění. Podklady ke schvalování byly zaslány k prostudování zároveň s pozvánkou. 

Protinávrh nebyl vysloven 

 

2. Informace aktualitách v MAP II  

Simona Aiznerová informovala prezentací přítomné o průběhu 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:       14                          Proti: 0                                   Zdržel se: 0 

 

2. Schválení ověřovatele zápisu 

Ředitelka MAP II Ing. Jana Urbánková přivítala přítomné, shledala Řídící výbor usnášeníschopný. Navrhla 

zapisovatele jednání Moniku Vrchotickou a ověřovatele zápisu pí. Drahuši Novákovou. 

Protinávrh nebyl vysloven 

 

Usnesení 2/02/21 ŘV MAP II  

Řídící výbor MAP II schvaluje zapisovatele jednání zápisu Bc. Moniku Vrchotickou a ověřovatele paní Drahuši 

Novákovou. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:      14                                Proti: 0                                   Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/02/21 ŘV MAP II 

Řídící výbor MAP II schvaluje program jednání dle předloženého návrhu. 

http://www.huradolavic.cz/
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3.  Seznámení hlavní manažerky projektu, volba a jmenování nového předsedy ŘV

Ředitelka MAP II Ing. Jana Urbánková seznámila členy ŘV s novou hlavní manažerkou projektu Bc. Monikou 

Vrchotickou, a dle jednacího řádu a zdůvodnění ji navrhla na nového předsedu ŘV. Nebyl navržen jiný 

kandidát z členů ŘV.  

 

 

 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:       14                          Proti: 0                                   Zdržel se: 0 

 

4. Informace o způsobu hodnocení a monitoringu projektu MAP II 

Dokument Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II zaslaný v pozvánce na jednání je součástí aktivity 

3 projektu Evaluace a monitoring. Předkládaný dokument specifikuje jaké evaluace a monitoring v rámci 

projektu budeme zpracovávat, kdy je budeme zpracovávat a kdo je bude zpracovávat a na co by měly být 

zaměřeny. Součástí dokumentu jsou dotazníky, formuláře a monitorovací list k provádění hodnocení. Ing. 

Urbánková odprezentovala jeho znění.  

 

5. Schválení dokumentu – Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II ORP Ostrov 

Ředitelka projektu MAP II Ing. Jana Urbánková odprezentovala dokument a zdůvodnila návrh na usnesení. 

Členové řídícího výboru nevznesli jiný návrh.  

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:           14                        Proti: 0                                   Zdržel se: 0 

 

6. Informace k šetření pro zpracování sebehodnotící zprávy projektu 

Dle závazných postupů projektu MAP II musí být průběžná sebehodnotící zpráva prováděna každých 12 

měsíců. Průběžná sebehodnotící zpráva č. 2 je zpracována za období 10/2019 - 9/2020. 

Šetření pro zpracování sebehodnotící zprávy probíhalo v těchto oblastech: 

1. Uspořádání realizačního týmu a činností klíčových aktérů – zjištění a návrh na opatření 

a) z pohledu kompetencí a odpovědnosti všech platforem věnujících se realizaci projektu (ŘV, 

pracovní skupiny a členové realizačního týmu) 

b) z pohledu odborného zajištění diskuzních platforem  

2. Plněním aktivit projektu – zjištění a návrh na opatření 

a) jakým způsobem v současné době probíhá setkávání „členů“ MAP (periodicita, forma, kdo 

moderuje?) 

b) jaké aktivity se v rámci procesu tvorby osvědčily, naopak jaké aktivity se během realizace ukázaly 

nefunkčními, či nesplnily plánované očekávání 

3. Zda jsou plněny výstupy projektu, očekávané výsledky, udržitelnost – zjištění a návrh na opatření 

a) jaké byly plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu MAP? 

Usnesení 4/02/21 ŘV MAP II 

Řídící výbor MAP II schvaluje dokument – Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II ORP Ostrov 

(příloha č. 1 zápisu) 

Usnesení 3/02/21 ŘV MAP II 

Řídící výbor MAP II schvaluje nového předsedu ŘV a to Bc. Moniku Vrchotickou 
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b) která nastavení/formáty komunikace v rámci projektu se osvědčily a čím? Co je potřeba změnit,  

z jakého důvodu a jak bude vypadat změna do budoucna, kdy bude realizována a kdo bude za ni 

zodpovědný? 

4. Další podněty a závěry – zjištění a návrh na opatření 

Problematika ochoty a neochoty vzdělávání z řad pedagogických pracovníků na území ORP Ostrov. 
Nabídka kurzů a vzdělávání pro školy v době pandemie. 

 

Ing. Urbánková odprezentovala znění zprávy, její zjištění a návrhy na provedení opatření.  

 

7. Schválení Průběžné sebehodnotící zprávy projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území 

ORP Ostrov II“ 

Ředitelka projektu MAP II Ing. Jana Urbánková odprezentovala sebehodnotící zprávu (příloha č. 2)  

a předložila ji ke schválení členům ŘV. 

Protinávrh nebyl vysloven 

 

 

 

 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:           14                        Proti: 0                                   Zdržel se: 0 

 

8. Různé, diskuze, návrh předběžného termínu dalšího jednání ŘV 

Předběžný termín jednání ŘV je stanoven na 10. 06. 2021. 

Návrh programu k projednání: 

1. Informace o Stavu plnění opatření vyplývající z projednání Průběžné sebehodnotící zprávy projektu č. 2  

2. Schválení aktualizace Strategického rámce projektu 

3. Informace o plnění aktivit implementace projektu ve školním roce 2020/2021 

4. Roční akční plán na školní rok 2021/2022 – projednání a plánování 

5. Dotace do škol 2021+ 

A jiné 

 

9. Projednání o udržitelnosti webu www.huradolavic.cz 

Ředitelka MAP II Ing. Jana Urbánková z pozice nositele projektu MAP a z pohledu naplňování společné 

vzdělávací Strategie v území ORP Ostrov shrnula, proč byl web www.huradolavic.cz zřízen, k čemu slouží a 

jakou roli by měl hrát pro lokální vzdělávání (podrobný dokument je přílohou č. 3). 

Web (školský portál) má být nástrojem pro komunikaci, spolupráci a informační zdroj „na jednom místě“ pro 

všechny partnery ve vzdělávání na celém území ORP Ostrov.  

Členové ŘV jmenovitě: Ing. Jana Urbánková, Mgr. Martin Fous, Ing. Marek Poledníček, Mgr. Eva Saligerová, 

Drahuše Nováková, Mgr. Irena Konývková vyjádřili své názory, proč byl web zřízen a k čemu měl sloužit. 

Došlo k dohodě se členy řídícího výboru, že bude toto téma ještě otevřeno na rozšířeném jednání Řídícího 

výboru, na který budou přizvání ředitelé škol, kompetentní zástupci Města Ostrov, členové realizačního týmu.   

Schůzku sjedná online MAS Krušné hory. 

 

 

 

Usnesení 5/02/21 ŘV MAP II 

Řídící výbor MAP II schvaluje Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v území ORP Ostrov (příloha č. 2 zápisu) 

http://www.huradolavic.cz/
http://www.huradolavic.cz/
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Přílohy tohoto zápisu: 

Příloha č. 1 zápisu:  Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II ORP Ostrov 

Příloha č. 2 zápisu: Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v území ORP Ostrov“ 

Příloha č. 3 zápisu: Shrnutí o webu huradolavic.cz 

Příloha č. 4 zápisu: Prezentace z jednání 

Příloha č. 5 zápisu: Prezenční listina z on-line jednání 

 

 

V Ostrově dne 25. 02. 2021 

 

 

Zapsala: Bc. Monika Vrchotická   …………………………………………………………….. 

 

Zápis ověřila: Drahuše Nováková  …………………………………………………………….. 

 

Za MAS Krušné hory, o.p.s Ing. Jana Urbánková …………………………………………………………….. 


