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 ZÁPIS 

z jednání Řídícího výboru projektu „Naše škola – naše radost II“ 
tj. místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

na území Vizovicka a Slušovicka 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
 
Datum a čas: 4. října 2018 od 15:00 hodin 
 
Místo setkání: Společenská místnost (nad obchodem) 

Neubuz, 763 15 Slušovice 
  
 
 
Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Představení členů a volba předsedy 
4. Jednací řád a Statut ŘV 
5. Diskuze 

 
 
1. Úvodní slovo a zahájení jednání provedla hlavní manažerka projektu Ing. Renata            
Bednářová, která následně představila jednotlivé členy realizačního tým MAP II a jejich            
pracovní pozice. 
 
2. Zapisovatelem byl zvolen Ing. Pavel Elšík, jako ověřovatel pak Mgr. Martin Vávra, Ph.D. 
 
3. Renata Bednářová informovala přítomné z jakých členů by se měl Řídící výbor dle pravidel               
skládat, a které pozice jsou již obsazené, a které zatím zůstávají volné. Zároveň vyzvala              
účastníky, zda neznají vhodné zástupce na tyto pozice. Následně Renata Bednářová v            
krátkosti představila členy, kteří se jednání nemohli zúčastnit. Poté se sami představili            
přítomní členové.  
Proběhla také volba předsedy Řídícího výboru, na kterého byl jmenován Mgr. Martin Vávra,             
Ph.D., který tuto funkci zastával i v MAP I. Všichni členové s návrhem souhlasili a schválili                
jej jako předsedu. 
 
4. Na základě aktualizace Jednacího řádu a Statutu Řídícího výboru, byly prodiskutovány            
jednotlivé změny v těchto dokumentech. Realizační tým neobdržel žádné připomínky.          
Všichni členové s aktualizovanými dokumenty souhlasili a schválili jejich podobu. 
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5. V rámci diskuze se opět řešila otázka složení Řídícího výboru a neobsazené pozice. Dále               
byli přítomní pozváni na Setkání aktérů působících ve vzdělávání, které následovalo po            
jednání Řídícího výboru. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Pavel Elšík 
 
Ověřil: Mgr. Martin Vávra, Ph.D 
 
 
 

 


