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REGION HANÁ 

Z A P S A N Ý  S P O L E K 

 

Region HANÁ, z.s 
Náměstí T.G.Masaryka 99 

 

783 44 Náměšť na Hané 
tel.: +420 585 754 622 

region.hana@seznam.cz 

 

V Konici    Datum: dne 17. 1. 2018  
 

Zápis 8/2018 z osmého jednání rozšířeného Řídícího výboru MAP  
vzdělávání v ORP Konice dne 17. 01. 2018 od 14:00  

v zámek Konice (sál v 1. patře) 
 

Přítomni: viz prezenční listina  

Prezenční listina je přílohou zápisu 

 
Program jednání: 

  
1) Zahájení 

2) Volba zapisovatele, volba ověřovatele 

3) Schválení Finální verze MAP vzdělávání v ORP Konice (Analytická část, Strategický rámec, Akční plán 

atd.) 

4) Schválení Závěrečné Evaluační zprávy 

5) Schválení Konečné zprávy o průběhu spolupráce 

6) Představení výzvy MAP II (pokračování projektu) 

7) Diskuze a různé, závěr  

 

Ad 1.:  

Bc. Jaroslav Procházka (předseda Řídícího výboru, místostarosta města Konice, předseda MK) zahájil osmé 

jednání rozšířeného řídícího výboru MAP vzdělávání v ORP Konice, přivítal všechny přítomné a seznámil 

přítomné s programem jednání.  

Ad 2.: 

Předseda řídícího výboru Bc. Jaroslav Procházka oznámil, že členů řídícího výboru je přítomno 20 

(nadpoloviční většina všech členů) a tím pádem je Řídící výbor usnášeníschopný. Dále oznámil jména 

omluvených členů ŘV a nechal schválit program jednání.  

Jako zapisovatel byla určena Bc. Mgr. Jiřina Gallasová a jako ověřovatelka Ing. Kateřina Vičarová.  

 

Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel.  

 

Bc. Jaroslav Procházka předal slovo Mgr. Martě Husičkové (předsedkyně MAS Region HANÁ, členka ŘV), 

která rovněž přivítala všechny přítomné, poděkovala za účast na jednání. Ing. Kateřina Vičarová (manažer a 

facilitátor aktivit projektu MAP), seznámila přítomné s programem jednání. Jednání se také účastnili 

starostové, kteří nejsou členy ŘV, ale bylo potřeba je pozvat kvůli souhlasu se zněním finálního MAP.  
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Ad 3.: 

Ing. Kateřina Vičarová (manažer a facilitátor aktivit MAP) představila přítomným finální verzi MAP. Finální 

verze MAP vzdělávání v ORP Konice je tvořena Analytickou částí, strategickou částí MAP včetně tabulek 

investičních priorit jednotlivých škol a školských zařízení včetně spolků a NNO v území ORP Konice. Součástí 

finálního MAP je i roční akční plán, implementační část včetně příloh. Všichni přítomní měli v dostatečném 

předstihu k prostudování všechny materiály, které se týkali Finální verze MAP. Ing. Kateřina Vičarová 

(manažer a facilitátor projektu) připravila pro přítomné dokument ,,Souhlas zřizovatele se zněním finální 

verze MAP vzdělávání v ORP Konice“ k podpisu.  

 

Bc. Jaroslav Procházka vyzval přítomné k hlasování ke schválení finální verze MAP vzdělávání v ORP Konice. 

 

Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel.  

 

Ad 4.:  

Ing. Kateřina Vičarová (manažer a facilitátor aktivit MAP) představila přítomným Závěrečnou Evaluační 

zprávu. Přítomní obdrželi dokument k připomínkování emailem v dostatečném předstihu. Závěrečná 

evaluační zpráva obsahuje hodnocení za celou dobu realizace projektu, tj. za období 1. 2. 2016 – 31. 1. 

2018. Závěrečná sebehodnotící zpráva je vytvořena dle Šablony pro závěrečnou sebehodnotící zprávu 

příjemců MAP (projektů MAP podpořených z prioritní osy 3 OP VVV – viz. Metodika pro vnitřní evaluaci 

projektů PO 3 OP VVV, verze 2.0, datum účinnosti: 22. 12. 2016.  

 

Bc. Jaroslav Procházka vyzval přítomné k hlasování ke schválení závěrečné evaluační zprávy. 

 

Výsledky hlasování: 20 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel.  

Ad 5.: 

Dalším bodem programu bylo schválení Konečné zprávy o průběhu spolupráce. 

 

Ing. Kateřina Vičarová (manažer a facilitátor aktivit MAP) představila přítomným konečnou zprávu o 

průběhu spolupráce. Tato zpráva se týká průběhu vzniku memoranda o spolupráci neziskových organizací 

s MŠ, ZŠ, SŠ v území a dalšími subjekty a memoranda o spolupráci zřizovatelů, MŠ, ZŠ, SŠ v území a dalších 

subjektů. Memorandum je povinný indikátor, který musíme v rámci projektu MAP splnit. Tento dokument 

se bude odevzdávat spolu s předposlední ZoR (tj. leden 2018). MAS Region HANÁ jako nositel projektu MAP 

vzdělávání v ORP Konice uzavírá toto memorandum o spolupráci zřizovatelů, mateřských, základních, 

středních škol v území a dalších subjektů, které se chtějí podílet na neustálém zvyšování kvality vzdělávání 

v ORP Konice. Připojení k dohodě o spolupráci deklarují subjekty podpisem Memoranda. Zpráva o průběhu 

spolupráce obsahuje seznam připojených ZŠ, MŠ, ZUŠ a spolků a NNO v území ORP Konice.  

 

Bc. Jaroslav Procházka vyzval přítomné k hlasování pro toto usnesení o schválení konečné zprávy o průběhu 

spolupráce. 
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Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel.  

Ad 6.: 

Dalším bodem programu bylo představení výzvy MAP II (pokračování projektu). Ing. Kateřina Vičarová 

(manažer a facilitátor aktivit MAP) seznámila všechny přítomné s plánovanou délkou projektu, tj. na          

46 měsíců, a také se seznamem přistupujících škol z ORP Olomouc. Projekt MAP II bude podán k termínu 

15. 02. 2018.  

 

Přítomným byly rozdány dotazníky, které mapují zájem o seznam implementačních aktivit.  

Poté si vzala slovo Mgr. Marta Husičková (předsedkyně MAS, členka ŘV ) a informovala přítomné, co bude 
obsahem MAP II. Bude nutné zapojit jednoho pracovníka ze zapojené ZŠ,MŠ,ZUŠ a zpracovat „Popis potřeb 
školy“.  

Ad 7.: 

 
V rámci diskuze se řešili vhodné implementační aktivity jednotlivých školských subjektů do projektu MAP II.  
Ing. Jaroslav Brzák (manažer MAS) seznámil přítomné s výzvou pro oblast školství (1. výzva IROP – 
Infrastruktura základních škol). 
 
Bc. Jaroslav Procházka (předseda Řídícího výboru, místostarosta města Konice, předseda MK) poděkoval 
přítomným za účast na jednání Řídícího výboru a ukončil setkání.  
 
 
 
 
 
Zapisovatel: Bc. Mgr. Jiřina Gallasová, v.r.       
 
 
Ověřovatel: Ing. Kateřina Vičarová, v.r.  
 
 
Předseda řídícího výboru: Bc. Jaroslav Procházka,v.r. 
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