
 

 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou 

Datum konání: 8. září 2020 od 9:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsob hlasování: konsenzem dle jednacího řádu 

Program: 

 Přivítání členů 

 Realizované aktivity v rámci MAP II + plán aktivit 

 Aktualizace Akčního plánu na šk. rok 2020/21 

 Evaluace v polovině projektu  

 Sebehodnotící zpráva MAP II 

 Návrhy a diskuse  

1. Přivítání členů 

Zasedání Řídícího výboru bylo zahájeno v 9:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad 

Sázavou. Květa Lutnerová, jako zástupce realizátora projektu, přivítala účastníky setkání Řídícího 

výboru MAP a stručně je seznámila s místním akčním plánováním II na území ORP Světlá nad Sázavou. 

Paní Lutnerová konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a Řídící výbor je dle prezenční listiny 

usnášeníschopný. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Paní Květa Lutnerová navrhuje určit ověřovatele zápisu paní Bohuslavu Vondrušovou a zapisovatelem 

Nikolu Krupičkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost 

členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovatele paní Bohuslavu Vodnrušovou. Zapisovatelem 

Nikolu Krupičkovou. 

usnesení č. 1 bylo konsenzem přijato 
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2. Realizované aktivity v rámci MAP II + plán aktivit 

Členům ŘV byly představeny plánované aktivity, které by se měli uskutečnit do konce roku 2020. Paní 

Lutnerová vyzdvihla semináře pro rodiče  a veřejnost a poprosila účastníky o propagaci semináře ve 

svých školách/školských zařízení.  

Plánované aktivity v rámci projektu MAP II:  

- 11. 9. Dana Svobodová (Žák s potřebou podpůrných opatření) 

- 23. 9. Lukáš Heřman (Matematická gramotnost – tipy a triky) 

- 23. 9. Nina Rutová (Čtenářské dílny) 

- 24. 9. Lenka Bínová (I naše děti potřebují hranice) 

- 9. 10. Jiří Halda (Talent a jeho základní atributy) 

- 15. 10. Leona Mechúrová (Formativní hodnocení v práci učitele) 

- 20. 10. Zuzana Pavelová (Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost) 

- 22. 10. Milan Dvořák (Rozvoj finanční gramotnosti) 

- 27. 10. Marie Kupčáková (Inspirace do hodin geometrie) 

- 4. 11. Hana Otevřelová (Školní zralost dítěte) 

- 11. 11. Lukáš  Heřman (Inovativní metody výuky cizích jazyků na ZŠ)  

- 24. 11. Marek Pavlík (Potenciál sebepoznání)  

- 1. 12. Petr Jíša a David Schicker (Jak naučit žáky myslet a učit se) 

- 7. 12. Zdeněk Martínek (Diagnóza spratek) 

 

 

3. Aktualizace Akčního plánu pro školní rok 2020/21 

Realizační tým MAP aktualizoval Akční plán na nový školní rok 2020/21. Aktualizace probíhala od 

června do začátku srpna 2020. K aktualizaci Akčního plánu byly vyzvány školy, všechna školská zařízení 

a ostatní organizace zapojené do projektu.  

Řídící výbor měl možnost, stejně jako ostatní partneři z území akční plán připomínkovat a vyjádřit se 

k němu s dostatečným předstihem.  

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Akčního plánu pro ORP Světlá nad 

Sázavou. 

Usnesení č. 3 bylo konsenzem přijato.  
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4. Evaluace v polovině projektu  

 MAP má povinnost vypracovat evaluační zprávu v polovině realizace projektu. Od začátku realizace 

projektu  

od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 byla provedena evaluace. Evaluační zpráva byla zpracována Realizačním 

týmem MAP a byla předložena členům ŘV ke schválení.  

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje evaluační zprávu v polovině realizace projektu MAP II. 

Usnesení č. 4 bylo konsenzem přijato.  

5. Sebehodnotící zpráva 

MAP má povinnost po roce realizace vypracovat sebehodnotící zprávu za 12 měsíců realizace projektu 

(Metodika pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV). Sebehodnotící zprávu za 2. rok realizace 

vypracoval Realizační tým MAP. Zpráva byla v dostatečném časovém předstihu zaslána členům Řídícího 

výboru k připomínkování. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje sebehodnotící zprávu po 2. roce realizace MAP pro území ORP 

Světlá nad Sázavou. 

Usnesení č. 5 bylo přijato.  

6. Návrhy a diskuse 

Paní Květa Lutnerová ukončila setkání a poděkovala spolu s Nikolou Krupičkovou všem přítomným za 

jejich účast. 

Ve Světlé nad Sázavou dne 8. září 2020 

Zapsala: Nikola Krupičková  

Ověřil: Bohuslava Vondrušová 
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Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 Aktualizovaný Akční plán na šk. rok 2020/21 

 Evaluace v polovině projektu MAP II 

 Sebehodnotící zpráva za 2. rok realizace MAP II 

 

Výpis z usnesení jednání Řídícího výboru: 

1. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje zapisovatele (Nikola Krupičková) a ověřovatele 

(Bohuslava Vondrušová). 

2. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Akčního plánu na šk. rok 

2020/21.  

3. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje evaluační zprávu v polovině projektu MAP II pro ORP 

Světlá nad Sázavou.  

4. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje sebehodnotící zprávu po 2. roce realizace MAP II pro 

ORP Světlá nad Sázavou. 

 

 

 

Zapsala: Nikola Krupičková  

Ověřil: Bohuslava Vondrušová 


