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ZÁPIS 

z 1. jednání Řídícího výboru projektu „Naše škola – naše radost“ 

tj. místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  

na území Vizovicka a Slušovicka 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000120 

 

Datum a čas: 16. června 2016 od 15:30 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích 

 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Volba zapisovatele 

3. Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru 

4. Projednání a schválení Vize rozvoje vzdělávání 

5. Projednání a diskuze nad prioritami 

6. Diskuze 

 

1. Zahájení a úvodní slovo  

Krátkého přivítání a úvodního slova se ujal ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., p. Petr 

Žůrek, který popsal fungování místní akční skupiny v návaznosti na projekt „Naše škola – naše 

radost“. Přítomné přivítala i hlavní manažerka projektu, p. Renata Bednářová, která následně 

konstatovala, že Řídící výbor je díky počtu přítomných usnášeníschopný. Řídícímu výboru byl 

představen program - schváleno – usnesení 1/ŘV1/2016. 

 

2. Volba zapisovatele 

Zapisovatelem byl navržen p. Pavel Elšík – schváleno – usnesení 2/ŘV1/2016. 

Ověřovatelkou zápisu byla navržena p. Jana Divilková – schváleno - usnesení 3/ŘV1/2016. 

 

3. Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru 

P. Renata Bednářová dne 6. června společně s pozvánkou zaslala návrh Statutu a Jednacího 

řádu. Jelikož předem nikdo neměl připomínky, byly jen krátce představeny důležité informace. 

Na základě diskuze byla upravena jen informace o době hlasování per rollam (z 48 hodin na 

2 pracovní dny). Členové Řídícího výboru schválili Statut (usnesení 4/ŘV1/2016) a Jednací řád 

(usnesení 5/ŘV1/2016). 

Následně proběhlo jednání o tom, kdo se stane předsedou Řídícího výboru – byli navrženi dva 

kandidáti – jedním byla p. Bednářová (odmítla z důvodu, že je hlavní manažerkou), druhým 

kandidátem byl p. Martin Vávra, který byl jednohlasně zvolen předsedou – viz usnesení 

6/ŘV1/2016. 
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4. Projednání a schválení Vize rozvoje vzdělávání 

Návrh vize byl projednán na květnovém setkání aktérů působících ve vzdělávání. Tento návrh 

byl ŘV diskutován, upřesněn a doplněn tak, aby odpovídal tomu, čeho chtějí místní vzdělávací 

instituce do roku 2023 dosáhnout. Vize byla schválena - usnesení 7/ŘV1/2016. 

 

5. Projednání a diskuze nad prioritami 

P. Pavel Elšík představil také navržené priority a seznámil přítomné zatím s neveřejným 

návrhem cílů pro každou z těchto priorit. Cíle byly navrženy realizačním týmem projektu, který 

vycházel z dostupných výsledků dotazníkového šetření, SWOT analýzy ke každé prioritní 

oblasti a rozhovorů s některými zástupci škol. Tyto cíle budou dále konzultovány s místními 

aktéry působícími ve vzdělávání v průběhu dalších měsíců. Priority byly schváleny – usnesení 

8/ŘV1/2016. 

Přítomným bylo také sděleno, že na návrh místních aktérů působících ve vzdělání by mohli 

vzniknout zatím 3 pracovní skupiny (1. MŠ, 2. ZŠ, 3. spojené MŠ a ZŠ). Proběhlo hlasování o 

vytvoření těchto pracovních skupin - schváleno – viz usnesení 9/ŘV1/2016. 

 

7. Diskuze 

Na závěr jednání proběhla diskuze nad obsahem Strategického rámce MAP do roku 2023. 

Přítomní byli obeznámeni s tím, že školy, školská zařízení a NNO se vzdělávací působností, 

mají povinnost nechat potvrdit své investiční záměry svému zřizovateli. Na základě tohoto 

potvrzení budou moci být zapsáni na seznam projektů, který bude nedílnou součástí 

Strategického rámce, a který bude povinnou přílohou Žádostí o dotaci min. v IROP. 

 

Po diskuzi p. Renata Bednářová poděkovala všem za spolupráci a ukončila jednání. 

 

 

 

 

Vizovice 16. června 2016 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Elšík   ………………………… 

 

 

 

Ověřila: Jana Divilková  ………………………… 

 

 


