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ZÁPIS 

z 2. 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: 26. září 2016 od 15:30 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích 

   Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Projednání a schválení Strategického rámce MAP do roku 2023 

4. Projednání a schválení Seznamu projektových záměrů škol a organizací 

věnujících se vzdělávání 

5. Diskuze 

 

1. Zahájení a úvodní slovo  

Přítomné přivítal předseda Řídícího výboru, p. Martin Vávra, a hlavní manažerka projektu, Ing. 

Renata Bednářová. Ta dále informovala přítomné o úkolech, kterými se zpracovatelský tým 

zabýval od minulého jednání a následně konstatovala, že Řídící výbor je díky počtu přítomných 

usnášeníschopný. Řídícímu výboru byl představen program – schváleno – usnesení 

1/ŘV2/2016.  

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Zapisovatelem byla navržena pí. Renata Bednářová – schváleno – usnesení 2/ŘV2/2016. 

Ověřovatelem zápisu byl navržen p. Pavel Elšík – schváleno – usnesení 3/ŘV2/2016. 

 

3. Projednání a schválení Strategického rámce MAP do roku 2023 

Finální verze Strategického rámce byla členům výboru zaslána v pátek 23. září. S tímto 

pozdním zasláním byli členové seznámeni předčasně. Došlo k tomu z důvodu konání 

pracovních skupin ve dnech 19., 21. a 22. 9. Co bylo předmětem jejich konání a jaké byly 

závěry, prezentovala pí. Renata Bednářová. Po zapracování všech podnětů a připomínek byla 

finální verze zpracována a neprodleně zaslána členům ŘV k přečtení a komentáři. E-mailem 

byla zaslána připomínka, aby byly více zapracovány organizace zájmového a neformálního 

vzdělávání - připomínka zapracována.  

Řídící výbor byl vyzván ke schválení Strategického rámce – schváleno – usnesení 4/ŘV2/2016. 
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4. Projednání a schválení Seznamu projektových záměrů škol a organizací věnujících se 

vzdělávání 

Jako součást Strategického rámce byl zaslán také seznam projektových záměrů škol a 

organizací věnujících se vzdělávání. Na jednání byly krátce představeny typy projektů, které se 

vyskytovaly nejčastěji: rekonstrukce učeben, dětských hřišť, vybavení PC a pomůckami atd. 

Po představení projektových záměrů byl Řídící výbor vyzván ke schválení Seznamu – 

schváleno – usnesení 5/ŘV2/2016. 

 

5. Diskuze 

Následovala krátká diskuze nad tématy: IROP, KAP Zlínského kraje, OP VVV. Zástupce KAP 

pan Radovan Výsmek informoval o aktuálním stavu realizace Krajského akčního plánu, jeho 

vazbě s Místním akčním plánem a krocích, které budou v nejbližší době následovat. 

 

Po diskuzi p. Martin Vávra poděkoval všem za spolupráci a ukončil jednání. 

 

 

 

 

Vizovice 26. září 2016 

 

 

 

 

Zapsala: Renata Bednářová ………………………… 

 

 

 

Ověřil: Pavel Elšík  ………………………… 

 

 


