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Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP 
 

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

Datum konání: 12. června 2019 od 14:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Způsob hlasování: konsenzem dle jednacího řádu 

Program: 

 Přivítání členů 

 Realizované aktivity v rámci MAP II 

 Strategický rámec – aktualizace 

 Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

 Návrhy a diskuse 

1. Přivítání členů 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Pan Gustav Charouzek navrhuje určit ověřovateli zápisu paní Janu Křížovou. Zapisovatelem Karolínu 

Kovářovou. 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 ověřovateli paní Janu Křížovou. Zapisovatelem Karolínu 

Kovářovou.  

usnesení č. 1 bylo konsenzem přijato 

2. Realizované aktivity v rámci MAP II 

Implementační aktivity: 

- Mikulášský den 

- exkurze do SPC v Jihlavě 

- seminář Hejného matematiky pro pedagogy MŠ, ZŠ 1. stupně, ZŠ 2. stupně 

- sdílení rodilého mluvčího pro výuku anglického jazyka, podporu metody CLIL, tandem 

- přednášky k podpoře regionální identity ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod 

- akce Čistá řeka Sázava na Vysočině spojená s výtvarnou soutěží a vernisáží 

- autorské čtení paní Zuzany Pospíšilové 
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- exkurze do SCIO školy v Jihlavě 

- exkurze do Waldorfské školy v Pardubicích 

- zážitkové workshopy pro zvládání mimořádných situacích ve školách, volném čase 

- jarní polytechnické tvoření v knihovně v Ledči nad Sázavou 

- vyjížďka po regionu Světelska 

- projekt Titanic a výtvarné dílny 

 

Aktivity v rámci rozvoje a aktualizace MAP II: 

 

- Akční plán pro školní rok 2019/2020 

- aktualizace analytické části MAP 

- setkání pracovních skupin 

- sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci Kraje Vysočina, spolupráce NIDV a SRP, PS 

Vzdělávání při NS MAS 

- aktualizace Strategického rámce MAP 

- spolupráce s KAP a IKAP 

- publikace a zveřejňování článků a informací k MAP II 

 

3. Strategický rámec - aktualizace 

Z území ORP Světlé nad Sázavou vzešly požadavky na aktualizaci Strategického rámce. Poslední 

aktualizace Strategického rámce proběhla v říjnu loňského roku. Úpravy ve Strategickém rámci byly 

zaznamenány formou revizí a byly všem členům Řídícího výboru zaslány dopředu spolu s dalšími 

podklady. Další připomínky v rámci jednání nejsou. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP pro ORP 

Světlá nad Sázavou.  

Usnesení č. 2 bylo konsenzem přijato.  

4. Plán činností do dalšího zasedání ŘV 

Do dalšího zasedání Řídícího výboru bude realizační tým pracovat na: 

- aktualizaci analytické, strategické a implementační části MAP 

- proběhne zasedání pracovních skupin 

- budou připravovány další implementační aktivity pro rozvoj spolupráce a znalostí v území 

- bude pokračováno v monitoringu a evaluaci aktivit 
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- přehled plánovaných implementačních aktivit: 

 Chaloupky Horní Krupá – seminář Polytechnické vzdělávání v MŠ  

 Workshop řemeslných dovedností 

 Nina Rutová – seminář na kritické myšlení  

 Svatava Vyhlídalová – děti s poruchou autistického spektra + aspergerovým syndromem  

 Ester Stará – autorské čtení  

 Iva Svobodová – chemické pokusy  

 Exkurze Brno ZŠ Staňkova + Hustopeče 

 Michal Žmolík – prevence syndromu vyhoření  

 Bedřich Musil – mediální gramotnost pro pedagogy  

 Michal Žmolík – work and life balance  

 Karel Opravil – komunikace pro vedoucí pracovníky  

 Karel Opravil – psychohygiena učitele  

 Petra Schwarzová – Specifika práce s nadanými žáky  

 Miroslav Hubatka – Seminář na Krizový management  

 Dana Svobodová – seminář žák s potřebou podpůrných opatření  

 Seminář "Jak naučit žáky myslet a učit se“ od: FEUERSTEIN 

 Lenka Bínová – seminář pro pedagogy - Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech věku  

 Dana Svobodová - Psychomotorické a pohybové didaktické hry  

 Jiří Halda - Aspekty sociální a emoční zralosti  

5. Návrhy a diskuse  

Realizační tým MAP II také navrhuje Řídícímu výboru MAP potvrdit svým souhlasem Memorandum o 

spolupráci KAP a MAP mezi Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava, Městem Žďár nad Sázavou, 

MOSTem Vysočiny, o.p.s. a Královskou stezkou. Účelem memoranda je spolupráce v rámci 

implementačních aktivit projektu a dalších aktivit projektu směřujících zejména k tvorbě dokumentu 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II a dalších dílčích výstupů KAP (např. v oblastech 

podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, rozvoji polytechnického, kariérového 

vzdělávání, rozvoji výuky cizích jazyků, inkluze apod.).  

Zástupci Řídícího výboru vyjadřují svůj souhlas s podpisem Memoranda. 

Návrh usnesení: 

Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje podpis Memoranda o spolupráci mezi MAP a KAP.  

Usnesení č. 3 bylo konsenzem přijato.  

Pan Charouzek pozval na konci setkání ŘV všechny členy výboru na další zasedání, které se bude konat 

22. ledna 2020. Speciálním hostem na dalším zasedání řídícího výboru bude psycholog a 

psychoterapeut pan doktor Zdeňek Krpoun.  
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Mgr. Gustav Charouzek ukončil setkání a poděkoval spolu s Karolínou Kovářovou všem přítomným za 

jejich účast. 

Ve Světlé nad Sázavou dne 3. října 2018. 

Zapsala: Karolína Kovářová 

Ověřil: Jana Křížová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 Aktualizovaný Strategický rámec MAP 

 Memorandum o spolupráci MAP a KAP 

 

Výpis z usnesení jednání Řídícího výboru: 

1. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovateli paní Janu Křížovou. Zapisovatelem 

Karolínu Ortovou. 

2. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP pro 

ORP Světlá nad Sázavou.  

3. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje podpis Memoranda o spolupráci mezi MAP a KAP.  

 

 

Zapsala: Karolína Kovářová 

Ověřil: Jana Křížová 


