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Zápis z jednání Řídícího výboru 
MAP II DOBRUŠSKO 

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009047 

 Jednání Řídícího výboru bylo zahájeno v 13:00 hod., kdy hlavní manažerka projektu Ing. Olga 

Prázová (dále jen „HM“) spolu s projektovou manažerkou Ing. Markétou Cejnarovu (dále jen „PM“) 

přivítaly přítomné. Následně seznámily členy Řídícího výboru s programem jednání. 

 

Usnesení č. 2020-01 

Řídící výbor schvaluje program jednání. 

 

     Hlasování: PRO – 18, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0  

 

• Po zahájení a schválení programu HM projektu informoval o realizaci projektu ve vztahu 

k řídícímu orgánu – MŠMT. Aktuálně ke dni jednání ŘV byla schválena ZoR, ŽoP č. 03 za období 

07-12/2019. 

Přítomní byli zároveň informováni o aktivitě Strategické řízení a plánování ve školách, která 

průběžně probíhá. V území působí odborníci, kteří pomáhají školám s tvorbou strategií. 

 

PROGRAM  

1. Úvod 

▪ Zahájení jednání ŘV 

2. Projekt v období 01-05/2020 

3. Plán aktivit na 2. pololetí 2020 

4. Diskuse 

5. Závěr 
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Dále v rámci projektu probíhá externí i interní evaluace. S konkrétními výsledky budou členové ŘV 

seznámeni na příštím jednání. 

• HM představil uskutečněné aktivity za období 01-05/2020, které byly realizovány před 

obdobím uzavření škol. HM podrobně informoval o vybraných aktivitách projektu. 

V období uzavření škol pořádal RT projektu on-line porady s řediteli – Kluby ředitelů MŠ a ZŠ, 

kterých se účastnili i zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Městského úřadu 

Dobruška.   

• HM předal slovo PM, který seznámil přítomné s vyhlášenou komiksovou výzvou, která 

probíhala v průběhu dubna. 

Výzva byla vyhlášena pro žáky ZŠ z Dobrušska. Účastníci každý týden v dubnu tvořili komiksové 

příběhy na dané téma, které bylo vždy spojeno s mezinárodním nebo světovým dnem.  

 

• Dalším bodem jednání bylo představení plánu aktivit na podzim/jaro 2020-2021. PM podrobně 

představil přítomným aktivity, které jsou připravovány na dané období. 

PM předal slovo Ing. Mgr. Simoně Dolkové, která informovala o přípravě setkání formou kulatých 

stolů ve spolupráci MAS POHODA venkova, z.s. a OSPODEM Dobruška. Stručně byla přítomným 

představena zároveň nová sociální služba v Dobrušce – street working. 

Usnesení č. 2020-02 

Řídící výbor bere na vědomí informace o projektu. 

 

• Posledním bodem programu byla informace o středním článku ve vzdělávání. 

HM seznámil přítomné s přípravou středního článku ve vzdělávání, ohledně kterého v současné 

době probíhá diskuse. Ředitelé budou v nejbližší době osloveni o vyjádření názoru ze strany 

Asociace ředitelů. 

• PM informoval přítomné členy ŘV, kde naleznou aktuální informace z projektu a další 

informace z oblasti vzdělávání – webové stránky a sociální sítě. Dále upozornil, že od 1.5. 2020 

MAS POHODA venkova, z.s. změnila adresu svých kanceláří (Solnická 57, Dobruška). 
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• HM na závěr poděkoval za RT všem učitelům, kteří se vypořádali s výukou na dálku v období 

uzavření škol. 

 

• Jednání bylo ukončeno v 14:00 hod., HM a PM poděkovali všem členům za účast na jednání. 

 

Zapsala: Ing. Markéta Cejnarová 

V Dobrušce dne 04.06. 2020 

 

 

 

_____________________________  ___________________________ 

Ing. Olga Prázová Gabriela Prýmusová 

hlavní manažer projektu předsedkyně ŘV MAP II Dobrušsko 


