Zápis z jednání Řídicího Výboru MAP
22. února 2017, 15 hod., Sídlo MAS Hranicko z. s.
Přítomni:
Bušina Vojtěch (Město Hranice)
Bílá Edita (Prima školka)
Hawiger David (MAS Hranicko) – člen Odborného týmu – hlasovací kompetence
T. Navrátila (ZŠ a MŠ Bělotín)

Hájková Naděžda (MŠ Míček)
Straka Ivan (ZŠ 1. máje)
Koblihová Kateřina (ZUŠ Hranice)
Komínková Alexandra (ZŠ a MŠ Ústí)
Kučerová Hana (ZŠ a MŠ Drahotuše)
Polachová Lenka (KÚ OK)
Šturalová Blanka (DDM)
Theimerová Jarmila (ZŠ a MŠ Hranice, Nová)
Tomášová Marcela (MR Hranicko)

Přítomno členů Řídicího výboru: 12

Omluveni:
Navrátil Tomáš (ZŠ a MŠ Bělotín)
Plesníková Drahomíra (MŠ Hustopeče n.B.)
Macháň Radomír (ZŠ a MŠ Struhlovsko)

Přítomni za Realizační tým:
Gaďurková Hana (MAS Hranicko)
Habermann Radomír (ZŠ a MŠ Šromotovo)
Polláková Martina (ZŠ a MŠ Šromotovo)
Škrobánková Michaela (HRA)
Kopecký František (MAS Hranicko)
Rosová Žaneta (MAS Hranicko)

Program jednání:

1. Úvod
2. Činnosti Realizačního týmu MAP – informace o dosavadních aktivitách v rámci MAP
3. Výsledky pracovních skupin, připomínkování ředitelů, zřizovatelů – výběr priorit pro rok 2017
4. Prezentace k prioritám Sdílení příkladů dobré praxe – ZŠ, MŠ, Projektové příležitosti
5. Akční plán na rok 2017
6. Různé (šablony pro MŠ a ZŠ), diskuze

1.

Úvod

H. Gaďurková všechny přítomné přivítala na jednání Řídicího výboru MAP (dále jen ŘV).
Ověřovatelem zápisu byl stanoven pan Ivan Straka.
Dále okomentovala personální změny v realizačním týmu MAP a uvedla jeho aktuální složení:
D. Hawiger - člen OT
R. Habermann- člen OT
R. Macháň- člen OT
M. Wildner- člen OT
L. Hynčica – člen OT do 31.8.2016, od 1.9.2016 do 31.9.2016 na této pozici T. Václavík, dále pozice
neobsazena, od 14.11.2016 do 31.1.2017 na této pozici K. Berousková a od 6.2.2017 obsazena tato
pozice M. Škrobánkovou.
E. Bílá – člen OT do 31.4.2016, dále pozice neobsazena, od 1.6.2016 do 31.8.2016 na této pozici T.
Václavík, od 1.9.2016 na této pozici M. Polláková

UŘVMAP/2/2017
Řídící výbor MAP bere na vědomí personální změny v OT MAP.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

2.

Činnosti Realizačního týmu MAP – informace o dosavadních aktivitách v rámci MAP

H. Gaďurková představila přehled akcí pořádaných v rámci projektu MAP od února 2016 do ledna
2017. Dále uvedla, že v lednu 2017 byla podána Žádost o platbu (ŽoP) a Zpráva o realizaci (ZoR),
bohužel došlo k chybě systému MS2014+, kvůli které nedošlo ke spárování ŽoP a ZoR, kterou z tohoto

důvodu nebylo možné zfinalizovat. Chyba byla nahlášena technické podpoře a čeká se na její
odstranění.

UŘVMAP/3/2017
Řídící výbor MAP bere na vědomí přehled akcí pořádaných MAP v období únor 2016 – leden 2017.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

H. Gaďurková dále uvedla, že v průběhu ledna byla vypracována Průběžná sebehodnotící zpráva za
období 1. 2. 2016 – 31. 1.2017, ve které je zhodnocen dosavadní průběh projektu MAP. Hodnotící
zpráva obsahuje popis průběhu projektu, aktivity projektu, popis dosavadních výsledků a výstupů a
shrnutí. K sebehodnotící zprávě nebyly vzneseny připomínky.
UŘVMAP/4/2017
Řídící výbor MAP schvaluje průběžnou sebehodnotící zprávu MAP.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

3.

Výsledky pracovních skupin, připomínkování ředitelů, zřizovatelů – výběr priorit pro rok

2017
H. Gaďurková uvedla, že ve strategickém rámci je schváleno 9 cílů, které jsou dále rozpracovány na
opatření. Pracovní skupiny (PS) na svém setkání vybraly opatření z návrhu akčního plánu (AP), která
jsou podle nich důležitá pro rok 2017, navrhly k nim ukazatele dosažení cílů a hlavní úkoly. Návrh AP
byl poté poslán ředitelům a zřizovatelům k připomínkování a k výběru priorit pro rok 2017. Výsledky
byly zpracovány, připomínky k návrhu AP ani k prioritám žádné nebyly.
PS, ředitelé a zřizovatelé se shodli na těchto pro ně důležitých opatřeních:
 Sdílení příkladů dobré praxe
 Podpora MŠ při práci s dětmi do 3 let
 Projektová kancelář pro neinvestiční výzvy
 Gramotnostní týmy na školách
 Modernizace polytechnických, technických a přírodovědných učeben na školách
 Polytechnické koutky v MŠ

UŘVMAP/5/2017
Řídící výbor MAP bere na vědomí výběr opatření pro rok 2017 z pracovních skupin a od ředitelů a
zřizovatelů.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

4.

Prezentace k prioritám Sdílení příkladů dobré praxe – ZŠ, MŠ, Projektové příležitosti

R. Habermann odprezentoval prioritu Sdílení příkladů dobré praxe na ZŠ – představil dosud
realizované aktivity, Zprávu o dotazníkovém šetření, Připravované aktivity do června 2017 a návrhy
na usnesení.
V. Bušina se dotázal na termíny ostatních připravovaných aktivit jako:


sdílení zkušeností s rozvojem polytechniky formou stavebnic Merkur a BOFFIN



sdílení zkušeností s rozvojem přírodovědné gramotnosti s využitím čidel PASCO



sdílení zkušeností s prací žáků 2. stupně se stroji UNIMAT

R. Habermann uvedl, že výše zmiňované aktivity jsou plánovány na duben – květen 2017.

V. Bušina se dotázal, zda budeme hlasovat o jednotlivých prioritách zvlášť v usnesení, nebo v rámci
jednoho usnesení rozděleného na podbody. Všichni se shodli, že budeme hlasovat v rámci jednoho
usnesení.

UŘVMAP/6/2017
Řídící výbor MAP bere na vědomí plánované aktivity na první polovinu roku 2017 v oblasti sdílení
příkladů dobré praxe na ZŠ.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

M. Polláková následně odprezentovala prioritu Sdílení příkladů dobré praxe v MŠ – představila dosud
realizované aktivity, Zprávu o dotazníkovém šetření, Připravované aktivity do června 2017 a návrhy
na usnesení.
V. Bušina se všech přítomných dotázal, zda zaznamenali ve svém okolí zájem o Montessori
pedagogiku? M. Polláková uvedla, že je zájem o otevřené hodiny s Montessori pedagogikou, ale
zavedení samotné filozofie montessori do výuky je velice těžké. E. Bílá dodala, že pokud nebude mít
Montessori pedagogika v MŠ návaznost na ZŠ s montessori pedagogikou, tak to nemá smysl.

D. Hawiger se členů ŘV dotázal, zda se touto problematikou má zabývat OT MAP. V. Bušina uvedl, že
v Hranicích je skupina maminek dětí, která se této problematice věnuje. Je pravda, že návaznost na
ZŠ je v této problematice důležitá, proto navrhuje, aby se touto otázkou OT MAP zabýval do
budoucna, zda jít směrem Montessori pedagogiky či nikoliv. R. Habermann se zeptal, kdo má být
dotazovanou cílovou skupinou, zda rodiče či ředitelé v MŠ. V. Bušina jednoznačně uvedl, že chceme
zjistit zájem odborné veřejnosti čili ředitelů MŠ/ZŠ.

ÚKOL pro OT MAP: Zjistit, jaký je názor na Hranicku na Montessori pedagogiku, zda je o ni zájem, zda
by byla přínosem.
UŘVMAP/7/2017
Řídící výbor MAP bere na vědomí plánované aktivity na první polovinu roku 2017 v oblasti sdílení
příkladů dobré praxe na MŠ.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

M. Polláková následně odprezentovala prioritu Podpora MŠ při práci s dětmi do tří let – představila
dosud realizované aktivity, Připravované aktivity do června 2017 a návrhy na usnesení.

UŘVMAP/8/2017
Řídící výbor MAP bere na vědomí plánované aktivity na první polovinu roku 2017 v oblasti Podpora
mateřským školám při práci s dětmi do tří let
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

D. Hawiger odprezentoval prioritu Projektové příležitosti, kdy shrnul vývoj od 21.6.2016 do
25.10.2016, vývoj od 21.6.2016 do 22.12.2016, vývoj od 1.1.2017 do 15.2.2017.

V. Bušina představil projekt Centrum polytechnického vzdělávání. OT hledal prostory pro realizaci
této myšlenky, původní jednání se uskutečnilo s Domovem dětí a mládeže, kde však nejsou
dostatečné prostory. Nakonec byly za nejvhodnější prostory pro centrum zvoleny prostory v ZŠ
Struhlovsko. Následně proběhla jednání se starostou a místostarostou města Hranice. Rada Města
Hranice schválila na svém jednání zpracování projektové dokumentace k danému záměru. Dne 23.
2.2017 proběhne zastupitelstvo Města Hranic, které bude řešit krom jiného, investiční záměry pro
rok 2017, kde je vznik polytechnického centra na ZŠ Struhlovsko uvedeno. Projekt bude podán do

výzvy Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního
vzdělávání v rámci ITI olomoucké aglomerace. Projekt musí být nejpozději do poloviny července
podán. Bude mít dvě části – první část se bude týkat stavebních úprav, vytvoření zázemí, toalet,
bezbariérovosti atd. a druhá část se bude týkat vybavenosti prostor včetně nákupu učebních
pomůcek. Celkové odhadované výdaje 6 mil. Kč.

UŘVMAP/9/2017
Řídící výbor MAP bere na vědomí existenci konceptu záměru pro vznik Centra polytechnického
vzdělávání.
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

D. Hawiger uvedl, že školy v regionu vyjádřily potřebu vytvoření projektového týmu v rámci MAP.
Výbor MAS schválil změnu složení RT MAP s cílem sestavit projektový tým. Projektový tým
navrhujeme ve složení: D. Hawiger, M. Škrobánková a H. Gaďurková. Dále uvedl, že by bylo dobré
sestavit novou pracovní skupinu pro projektové příležitosti, která by spolupracovala s projektovým
týmem. Dle dotazníkového šetření by tato pracovní skupina měla být tvořena zástupci zřizovatelů,
ředitelů a pedagogů škol na Hranicku.

UŘVMAP/10/2017
Řídící výbor MAP bere na vědomí vznik projektového týmu v rámci MAP i jeho složení
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

UŘVMAP/11/2017
Řídící výbor MAP schvaluje sestavení pracovní skupiny pro projektové příležitosti
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

D. Hawiger dále představil návrhy na úkoly pro RT MAP:
•

RT MAP předloží ŘV MAP do 1. 4.2017 zápis z prvního zasedání pracovní skupiny pro
projektové příležitosti.

•

RT MAP předloží ŘV MAP do 15. 4.2017 vymezení projektového záměru do výzvy Budování
kapacit pro rozvoj škol II, včetně předběžné dohody partnerů.

•

RT MAP předloží ŘV MAP do 1. 6.2017 vymezení projektového záměru do výzvy
Implementace místních akčních plánů I, včetně předběžné dohody partnerů.

UŘVMAP/12/2017
Řídící výbor MAP stanovuje
1) opatření C6.1 Sdílení příkladů dobré praxe na základních a mateřských školách
2) opatření C7.1 Vytvoření gramotnostních týmů na školách
3) opatření C8.1 Podpora mateřským školám při práci s dětmi do tří let
4) opatření C3.1 Studie proveditelnosti centra polytechnického vzdělávání
5) opatření C9.2 Projektová kancelář pro neinvestiční výzvy
za priority pro rok 2017
(pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0)

V. Bušina otevřel diskusi k otázce „Proč jít do MAP II.“?
D. Hawiger uvedl, že MAPy mají dostat do regionu strategické řízení.
Úkolem je sestavení akčního plánu do roku 2023 v regionu. Bude tedy muset existovat tým lidí, který
bude toto posouvat stále dopředu, proto je nezbytná účast regionu v MAP II., kdo bude jeho
nositelem je otázkou.
F. Kopecký uvedl, že vznikne časová prodleva mezi MAP I. (konec projektu 31. 7.2017) a zapojením se
do MAP II. (předpoklad vyhlášení výzvy podzim 2017, předpoklad realizace jaro 2018). Jedním z úkolů
je tedy vymyslet, jak zafinancovat projektový tým, který by projektové záměry dovedl do podoby
žádosti o dotace, po skončení MAP I.
V. Bušina uvedl, že Strategický rámec MAP je schválen, do konce projektu bude schválen také Akční
plán na rok 2017. Pro přesvědčení zastupitelů města Hranice, aby uvažovali o předfinancování MAP
II. bude důležité mít vyhodnocení MAP I., kde bude informace o tom, co se povedlo, co budeme
muset zlepšit atd.
F. Kopecký uvedl, že předfinancování u MAP I. bylo nutné, protože jsme na základě doporučení
z MŠMT začali projekt realizovat již ve fázi splnění formálních náležitostí Žádosti o dotaci přičemž
jsme první zálohovou platba obdrželi až o 8 měsíců později. Pokud budeme MAP II. realizovat
standardně, tedy realizaci zahájíme až po obdržení zálohové platby, neměla by vzniknout potřeba
předfinancování. V. Bušina navrhuje uspořádat konferenci, na kterou budou pozváni ředitelé škol,
starostové jakožto zřizovatelé škol a budou jim odprezentovány výsledky projektu MAP I. Navrhuje
uspořádat toto jednání na podzim 2017.
D. Hawiger souhlasí s uspořádáním konference, avšak navrhuje rozlišovat roli zřizovatele a
provozovatele.
Z jednání odešla paní Šturalová.

Z jednání odešla také paní Polachová.

UŘVMAP/13/2017
Řídící výbor MAP ukládá realizačnímu týmu:
1) Seznámit ŘV s povinnou hodnotící zprávou do srpna 2017
2) Uspořádat konferenci se zřizovateli a provozovateli škol na září 2017
3) Zahájit přípravy na podání žádosti na projekt MAP II.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)

E. Bílá se dotázala, zda je OT motivován zapojit se do MAP II. D. Hawiger jí odpověděl, že on sám
nejspíš nebude součástí MAP II, Jelikož je pracovně vytížen. Pakliže ale bude přesvědčen o tom, že
region o MAP II bude mít zájem, je ochoten se do tohoto projektu zapojit.

5.

Akční plán na rok 2017

H. Gaďurková uvedla, že návrh AP byl zaslán všem členům ŘV v podkladových materiálech. Byl
projednán v pracovních skupinách, následně pak zaslán také ředitelům, zřizovatelům škol na Hranicku
a uveřejněn na webových stránkách k připomínkování.
D. Hawiger uvedl, že do podzimu 2016 jsme stále nevěděli co to AP je. Akční plán není neměnným
dokumentem. Může se aktualizovat a měnit.

UŘVMAP/14/2017
Řídící výbor MAP schvaluje návrh akčního plánu se stanovenými prioritami na rok 2017.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)

6.

Různé (šablony pro MŠ a ZŠ), diskuze

V. Bušina se dotázal, zda má někdo nějaký návrh do bodu různé či diskuze.
P. Kučerová se dotázala, zda by bylo možné posílat podkladové materiály pro jednání dříve, a to
nejméně 10 dní před jednáním. V. Bušina odpověděl, že ano, jen to musíme provést změnou
v jednacím řádu ŘV MAP, kde v čl. 2 Jednání ŘV MAP bod 2., dojde ke změně a bude zde uvedeno, že
nejpozději 10 kalendářních dní před jednáním bude zaslán program jednání včetně všech nezbytných
podkladů.

UŘVMAP/15/2017
Řídící výbor MAP schvaluje změnu jednacího řádu v čl. 2 Jednání ŘV MAP bod 2., kde bude uvedena
lhůta 10 kalendářních dní pro zaslání programu jednání včetně všech nezbytných příloh před
jednáním ŘV MAP.
(pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0)

Další jednání ŘV bude naplánováno na duben 2017.
H. Gaďurková všem poděkovala za účast na jednání a ukončila jej.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Ivan Straka

…………………………………..
Mgr. Vojtěch Bušina
Předseda ŘV MAP
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