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Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

           

ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU    

                           MAP II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk 
 

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro 
území SO ORP Rumburk 

Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704 

     
  

Datum konání: 4. 3. 2019  

Čas konání: 14:00 – 16:00 hodin 

Místo konání: Sídlo MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf – 
zasedací místnost 1. patro 

   

Přítomni: 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 

 
Program 2. jednání: 
1. Úvod, uvítání 
2. Představení a schválení nových členů ŘV  
3. Aktuální informace o projektu MAP II, postup v realizaci 
4. Projednání a schválení finálních verzí dokumentů: 

a) Statut a jednací řád ŘV MAP II 
b) Komunikační plán MAP II 
c) Organizační struktura MAP II 
d) Identifikace dotčené veřejnosti 

5. Informace o pracovních skupinách a jejich činnosti – seznam členů PS ke dni 4.3.2019 
6. Informace o realizovaných a plánovaných aktivitách projektu a aktivitách Implementace 

MAP II 
7. Různé 
8. Závěr    

 
   
 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


 

                                                                                                   
 

Průběh jednání: 
 
1) Hlavní manažerka projektu – Hana Kracmanová přivítala přítomné členy Řídícího výboru. 

 

2) Byli představeni zastupující členové ŘV – paní Kurešová a paní Vlastníková. Byl představen nový 

člen ŘV – pan Růžička (město Rumburk – zástupce zřizovatele/ORP).  

 

Následovalo hlasování o přijetí nového člena pana Ing. Ladislava Růžičky. Pan Růžička byl 

schválen všemi přítomnými 8-mi členy ŘV, sám se hlasování zdržel. 

 

Usnesení č. MAP II/1_2019 Schválení nového člena ŘV – pana Ing. Ladislava Růžičky. 

Znění usnesení: Řídící výbor schvaluje pana Ing. Ladislava Růžičku novým členem ŘV. 

 

3) Hlavní manažerka projektu prezentovala aktuální informace o projektu, datum zaregistrování 

žádosti, datum schválení projektu, datum vydání Právního aktu, datum proplacení 1. zálohové 

platby. Dále prezentovala aktuální postup prací a harmonogram činností. Dále byla 

prezentována činnosti Realizačního týmu projektu a Pracovních skupin projektu – dále viz 

prezentace, která je přílohou tohoto zápisu. 

 

4) Pod dalším bodem byly projednány aktualizované verze základních dokumentů pro potřeby 

MAP II. Všechny dokumenty obdrželi členové ŘV společně s pozvánkou na ŘV v elektronické 

podobě. Jedná se o finální verzi dokumentů po připomínkách. Konkrétně se jedná o tyto 

dokumenty: 

 

a) Statut a jednací řád ŘV MAP II 
b) Komunikační plán MAP II 
c) Organizační struktura MAP II 
d) Identifikace dotčené veřejnosti 

 

               Ad a) Byla prezentována finální verze Statutu a jednacího řádu ŘV. 

               Následovalo hlasování o znění Statutu a jednacího řádu ŘV. Statut a jednací řád ŘV byl schválen  

               všemi přítomnými 9-ti členy ŘV.  

Usnesení č. MAP II/2_2019 Schválení Statutu a jednacího řádu ŘV (aktualizované verze k 4. 3. 

2019) 

Znění usnesení: Řídící výbor schvaluje Statut a jednací řád ŘV (aktualizovanou verzi k 4. 3. 

2019) v předloženém znění.  

 

 

Ad b) Byla prezentována finální verze Komunikačního plánu. 

 



 

                                                                                                   
 

               Následovalo hlasování o znění Komunikačního plánu. Komunikační plán byl schválen  

               všemi přítomnými 9-ti členy ŘV.  

 

Usnesení č. MAP II/3_2019 Schválení Komunikačního plánu 

Znění usnesení: Řídící výbor schvaluje Komunikační plán v předloženém znění. 

 

 

Ad c) Byla prezentována finální verze Organizační struktury MAP II. Členové ŘV navrhují  

neuvádět do Organizační struktury jmenné seznamy jednotlivých členů ŘV, RT a PS. Navrhují 

vést tyto seznamy odděleně a to čistě z praktického hlediska, aby v případně náhlých 

personálních změn v projektu nebylo nutné schvalovat opětovně kompletní znění Organizační 

struktury. 

               Následovalo hlasování o znění Organizační struktury MAP II bez uvedení jmen jednotlivých  

               členů RT, ŘV a PS. Organizační struktura byla schválena všemi přítomnými 9-ti členy ŘV. 

                

Usnesení č. MAP II/4_2019 Schválení Organizační struktury MAP II bez uvedení jmen 

jednotlivých členů RT, ŘV a PS. 

Znění usnesení: Řídící výbor schvaluje Organizační strukturu MAP II v předloženém znění bez 

uvedení jmen jednotlivých členů RT, ŘV a PS. Jmenné seznamy budou vedeny odděleně. 

 

 

Ad d) Byla prezentována Identifikace dotčené veřejnosti 

 

               Následovalo hlasování o znění Identifikace dotčené veřejnosti. Dokument Identifikace  

               dotčené veřejnosti byl schválen všemi přítomnými 9-ti členy ŘV.  

 

Usnesení č. MAP II/5_2019 Schválení Identifikace dotčené veřejnosti 

Znění usnesení: Řídící výbor schvaluje Identifikaci dotčené veřejnosti v předloženém znění. 

 

5) Hlavní manažerka představila náplň činnosti jednotlivých Pracovních skupin a představila jejich 

členy k datu 4. 3. 2019. 

 

6) Hlavní manažerka informovala přítomné členy ŘV o realizovaných a plánovaných aktivitách 

projektu a aktivitách Implementace. Následovala diskuze nad aktivitami. Detailněji byla 

diskutována aktivita: „Dravci“. Zde členové ŘV navrhují nehradit žákům v plné výši, ale pouze 

poměrnou část - 50% z paušálu MAP II, 50% ze vlastních zdrojů – škola/rodiče. Financování 

aktivity bude dále diskutováno na PS pro rovné příležitosti a v rámci PS pro financování. Aktivity 

jsou v přiložené tabulce.  

 



 

                                                                                                   
 

7) V rámci bodu Různé diskutovali členové ŘV MAP II nad harmonogramem dalších činností MAP 

II. Diskutovali také svá očekávání při zapojení v rámci realizace MAP II. Dále bylo diskutováno, 

že v území chybí aktivity a větší podpora práce s nadanými žáky.  

 

8) Závěrem poděkovala hlavní manažerka všem přítomným za účast a rozloučila se jménem RT 

MAP II. Datum dalšího jednání nebyl stanoven.  

 

Úkoly vyplývající z jednání: 
 

Úkol: Kdo: Lhůta: 
Projednat v rámci PS pro 
financování – aktivitu „Dravci“ 

Hana Kracmanová Do 31. 5. 2019 

 
 
Zápis vypracovala:                                                      Hana Kracmanová 
 
Schválila:                                                                      Bc. Iva Štefáčková 
 
                                                                 
 

                                                                                  
……………………………………………………….                                    ………………………………………………………. 
                Hana Kracmanová                                                                      Bc. Iva Štefáčková 
    hlavní manažer projektu MAP II                                                     předsedkyně ŘV MAP II  
 
                                                                                                                               
Ve Varnsdorfu dne: 4. 3. 2019 
 
Přílohy: 
 

1) Prezenční listina 
2) Prezentace MAP II pro ŘV 
3) Statut a jednací řád ŘV 
4) Komunikační plán 
5) Organizační struktura 
6) Identifikace dotčené veřejnosti 
7) Tabulka aktivit projektu 

 


