
   

  

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze zasedání řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO 

ORP Čáslav II, který se konal 6. prosince 2018 od 14:00 do 15:30 hod. 

v zasedací místnosti Mikroregionu Čáslavsko. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Jednání zahájil manažer projektu, Mgr. Norbert Kobela, a po přivítání členů ŘV a přítomných hostů 

přistoupil k projednání jednotlivých bodů dle navrženého programu: 

 

1. Volba nových členů ŘV dle metodiky MŠMT. 

Na základě doporučení MŠMT byli navrženi tito noví členové ŘV: 

Ing. Pirklová Šárka – zástupce NIDV a SRP. 

Woháková Kateřina, DiS. – zástupce OSPOD 

Jiskra Jan – zástupce DSO Mikroregion Čáslavsko 

Vzhledem ke změně ředitelky Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE byla navržena za 

Ing. Jitku Richterovou novou členkou ŘV její nástupkyně, Mgr. Květuše Mašínová. 

Výsledek hlasování:  

PRO - 8, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0 

 

2. Schvalování statutu ŘV. 

Statut ŘV byl všem členům zaslán elektronickou poštou v desetidenním předstihu k nastudování. Na 

jednání k jeho znění nebylo připomínek. 

Výsledek hlasování: 

PRO - 11, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0 



   

  

 

3. Schvalování jednacího řádu ŘV. 

Jednací řád ŘV byl všem členům zaslán elektronickou poštou v desetidenním předstihu 

k nastudování. Na jednání k jeho znění nebylo připomínek. 

Výsledek hlasování: 

PRO - 11, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0 

 

4. Volba předsedy ŘV. 

Vzhledem k dosavadní činnosti ŘV bylo navrženo, aby ve funkci předsedy ŘV pokračoval stávající 

předseda, Ing. Antonín Hejzlar. 

Výsledek hlasování: 

PRO - 11, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

5. Informace o provedené aktualizaci investičních priorit Strategického rámce MAP. 

ŘV MAP vzal na vědomí informaci, že dne 30. 6. 2018 schválil Řídící výbor MAP pro SO ORP Čáslav 
aktualizaci Strategického rámce MAP. Aktualizace spočívala v přesnější specifikaci investičního 
záměru obce Močovice s názvem "Stavební úpravy MŠ Močovice-navýšení prostorových kapacit" za 
účelem navýšení celkové kapacity zařízení na 35 míst.  
 
Hlasování se uskutečnilo formou per rollam. 
Výsledek hlasování: Pro - 16, Proti - 0, Zdržel se – 0 

 
Průběžně aktualizované Strategické rámce MAP všech regionů v ČR lze nalézt na webu Ministerstva 
pro místní rozvoj: 
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP 
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6. Schvalování organizační struktury MAP a pracovních skupin. 

Dokument Organizační struktura, včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností a seznam 

pracovních skupin a jejich vedení byl všem členům zaslán elektronickou poštou v desetidenním 

předstihu k nastudování. Na jednání k jeho znění nebylo připomínek. Zde je stručný přehled 

organizační struktury. 

Řídící výbor MAP 

 

Realizační tým MAP 

Mgr. Radek Tvrdík – hlavní manažer projektu 

Mgr. Norbert Kobela – manažer projektu a klíčových aktivit 

Denisa Dvořáková – koordinátorka projektů implementace MAP 

Romana Prchalová – finanční manažerka 

Ing. Lenka Sobotková, Iveta Marhanová – administrativní pracovnice 

 

Pracovní skupina pro financování 

Bc. Jiřina Kožená – vedoucí PS 

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

Ing. Mgr. Jana Vítková – vedoucí PS 

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

PhDr. Zuzana Bláhová – vedoucí PS 

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

Mgr. Petra Kobelová – vedoucí PS 

 



   

  

Výsledek hlasování: 

PRO - 11, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

7. Schvalování Identifikace dotčené veřejnosti. 

Dokument Identifikace dotčené veřejnosti byl všem členům zaslán elektronickou poštou 

v desetidenním předstihu k nastudování. Na jednání k jeho znění nebylo připomínek. 

 Výsledek hlasování: 

PRO - 11, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

8. Informace o postupu projektu. 

Členové ŘV byli informováni o dosavadním postupu projektu, vývoji projektů spolupráce škol a 

významných milnících pro nadcházející období. 

 

Zapsal:  

Mgr. Norbert Kobela 

manažer projektu a klíčových aktivit 

 


