Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru
Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání
Železnobrodsko
Termín a místo konání: 22. 6. 2016, 13:00 hod, zasedací místnost MěÚ v Železném Brodě
Přítomni: viz prezenční listina
1) Jednání zahájil ve 13. hodin starosta města Železný Brod Mgr. František Lufinka, přivítal přítomné, a
představil program zasedání. Jako zapisovatele jednání určil paní Hanu Šounovou, jako ověřovatele
určil pana Petra Flégra.
Program:
1) zahájení
2) představení projektu, realizačního týmu, nominovaných členů Řídícího výboru
3) schválení jednacího řádu a statutu Řídícího výboru
4) volba předsedy Řídícího výboru
5) diskuze k pracovním skupinám
6) různé, diskuze, závěr
2) Poté předal slovo manažerovi projektu MAP Železnobrodsko – Ing. Jeníčkovi. Manažer projektu
stručně představil činnost Místní akční skupiny (MAS) Achát, která je realizátorem projektu a realizační
tým.
Realizátor projektu: MAS Achát, z. s.
Termín realizace projektu: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2018
Název projektu: MAP Železnobrodsko
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000299
Realizační tým pracuje ve složení:
manažer projektu: Ing. Jindřich Jeníček
gestor projektu: Mgr. Miroslav Divecký, Bc.
administrace projektu: Martina Jeníčková
analytik, metodik: RNDr. Robert Rölc, Ph.D.
odborný tým: Ing. Jindřich Jeníček, Martina Jeníčková, Ing. Jitka Kolová, Lenka Kvintusová
Hlavní kontaktní údaje:
email: map-zeleznobrodsko@seznam.cz
telefon: 608 335 850
url: http://mas-achat.cz/projekty-mas/obdobi-2014-2020/mistni-akcni-plan/mistni-akcni-plan
Všechny důležité informace o činnosti MAS a k projektu MAP Železnobrodsko jsou zveřejňovány na
webu www.mas-achat.cz.
Paní Jeníčková dále shrnula zaměření MAP, tím je především rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje tři oblasti: včasná péče, předškolní a základní vzdělávání,
zájmové a neformální vzdělávání.
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Hlavním cílem MAP Železnobrodsko je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách,
a to formou podpory spolupráce zřizovatelů, zástupců škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Cíle bude
dosahováno prostřednictvím tří společných aktivit: a) informování, b) vzdělávání, c) plánování
partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Prioritní, doporučená a volitelná témata MAP Železnobrodsko
Prioritními (povinnými) tématy MAP Železnobrodsko jsou: 1) Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze – kvalita, 2) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,
3) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Doporučená témata MAP Železnobrodsko: 1) Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, 2) Rozvoj
kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, 3) Kariérové poradenství v základních školách.
Průřezovými a volitelnými tématy MAP Železnobrodsko pak jsou: 1) Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků, 2) Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, 3) Rozvoj sociálních a
občanských kompetencí dětí a žáků, 4) Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, 5) Investice
do rozvoje kapacit základních škol, 6) Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP.
Hlavní výstupy MAP Železnobrodsko
1) Strategický rámec MAP do roku 2023 (dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území). Ten bude
ŘV odsouhlasen nejpozději do šesti měsíců od počátku realizace projektu, respektive do 30. 9. 2016.
Zástupci škol byli elektronicky vyzváni k zaslání jejich projektových záměrů na období do roku 2023,
zároveň také v průběhu května a června 2016 proběhly jednotlivé osobní schůzky realizačního týmu se
zástupci školských zařízení. Prvotní záměry bude realizační tým kompletovat v průběhu léta 2016.
Úpravy strategického rámce budou možné na základě schválení Řídícím výborem, který bude zasedat
minimálně dvakrát ročně.
2) Akční plán MAP (s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji) - bude každoročně
aktualizován na pravidelném zasedání Řídícího výboru a schvalován společně se Strategickým rámcem
MAP.
Platformy MAP Železnobrodsko
Řídící výbor
- hlavní pracovní
orgán MAP
- řídí, schvaluje,
rozhoduje, zodpovídá

Partnerství

Pracovní skupiny

- všechny
zainteresované
subjekty
- memorandum o
spolupráci

-

podle tematických oblastí
garanti
zástupci partnerských subjektů podle
profilace

Memorandum o spolupráci v rámci MAP – v rámci partnerství MAP vznikne také Memorandum o
spolupráci v rámci MAP, které bude mít návaznost na cíle a priority uvedené v IROP a OP VVV, a dále
na všechny oblasti realizace strategií rozvoje vzdělávání, zejména se zaměřením na prioritní témata.
Jeho naplňování bude probíhat formou společného plánování, sdílení a výměny informací, přijetí
společných stanovisek a postupů apod. Memorandum je založeno na základě dobrovolnosti,
autonomie všech stran při uplatňování vzdělávacích strategií není tímto Memorandem dotčena.
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Ustanovení Řídícího výboru – dalším bodem jednání bylo ustanovení Řídícího výboru.
Za členy Řídícího výboru byli navrženi:
Flégr Petr – ředitel ZŠ Koberovy
Halamová Miluše – ředitelka ZŠ Pěnčín ( JB )
Jeníčková Martina – zástupce realizátora projektu MAP
Kučera Zdeněk – zástupce ředitele ZŠ, Železný Brod
Kvapil Jindřich – předseda MR, starosta obce Koberovy
Lédlová Eva – ředitelka ZUŠ Železný Brod
Lufinka František - zástupce zřizovatelů škol, Železný Brod
Mannová Kateřina – pedagog, ZŠ Železný Brod
Měchurová Božena – zástupce města Železný Brod
Navrátilová Marie – ředitelka ZŠ, Zásada
Pešková Hana – pedagog MŠ, Pěnčín ( JB )
Schovánková Nikola – projekty SVČ, Železný Brod
Vojtěchová Martina – zástupce kraje, KAP, Liberecký kraj
Voláková Jiřina – starostka obce Držkov
Žídková Lucie – pedagog ZŠ, zástupce rodičů, Pěnčín
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení: Schvalují se členové řídícího výboru dle předloženého návrhu.
3. Schválení jednacího řádu a statutu Řídícího výboru – Paní Jeníčková seznámila přítomné
s průběhem přípravy jednacího řádu a statutu Řídícího výboru a s jejich aktuální verzí. Po krátké diskuzi
vyzvala přítomné k hlasování o předložených dokumentech.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení: Řídící výbor schvaluje jednací řád a statut řídícího výboru MAP Železnobrodsko.
4. Volba předsedy – na post předsedy Řídícího výboru byl nominován Mgr. František Lufinka, starosta
Železného Brodu. Paní Jeníčková vyzvala přítomné k hlasování o funkci předsedy Řídícího výboru.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1.
Usnesení: Řídící výbor volí za svého předsedu Mgr. Františka Lufinku.
5. Pracovní skupiny – Přítomni byli seznámeni s principy činnosti pracovních skupin jejich strukturou a
s garanty těchto pracovních skupin. Náplní práce pracovních skupin je především připomínkování
výstupů realizačního týmu ve třech tematických oblastech - předškolní vzdělávání (garant: Hana
Pešková, MŠ Pěnčín), základní vzdělání (garant: Mgr. Petr Flégr, ZŠ Koberovy), volnočasové vzdělávání
(garant: Schovánková Jitka, SVČ Mozaika).
6. Diskuze, závěr - po schválení pracovních skupin byla vyhlášená volná diskuze, kde se projednávaly
návrhy pro rozvojové aktivy v MŠ a ZŠ. Na konci diskuze manažer projektu navrhl datum další schůzky
členů ŘV, která se bude konat 30. 8. 2016 od 11h v Železném Brodě, v budově „B“ radnice, 3. poschodí.
Manažer projektu přednesl závěrečná slovo, poděkoval přítomným za jejich účast a jednání ve 14h
ukončil.

V Železném Brodě, dne 22. 6. 2016
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………………………………..…………………………
Mgr. František Lufinka, předseda MAP

Ověřovatel zápisu: Mgr. Petr Flégr ………………………………………………….

Zapsala: Hana Šounová …………………………………………………..
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