
  

 

 

Místo: Google Meet  
https://meet.google.com/ozx-zzxw-wse 

 Datum: 10.12. 2020 

 Čas: 13:00 
 

 

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 manažer projektu Ing. Olga 

Prázová (dále jen „HM“) spolu s projektovým manažerem Ing. Markétou Cejnarovu (dále jen „PM“) 

přivítali přítomné. HM informoval přítomné o průběhu hlasování v prostředí Google Meet. 
 

Pokyny pro hlasování 

- realizátor pro jednání využívá placenou verzi GSUITE – Google Meet 

- hlasování proběhne v nástroji Google Meet, prostřednictvím funkce "Dotazy" - "Dát hlas" 

- v případě varianty např. více osob u jednoho PC – hlasování jmenovitě pomocí funkce "Chat" 

- pro jakékoliv připomínky, náměty, podněty využijí účastníci jednání funkce "Chat" 

či tlačítko "Přihlásit se o slovo" 

- záznam z jednání/ hlasování vygeneruje Google Meet, dále realizátor zajišťuje v průběhu 

jednání pomocí PrintScreen 
 

Následně HM seznámil členy Řídícího výboru s programem jednání.  

 

PROGRAM  

1. Úvod 

▪ Zahájení jednání ŘV 

2. Složení ŘV MAP II Dobrušsko 

▪ Aktualizace členů ŘV 

3. Projekt v období 07–12/2020 
4. Akční plán 2021 

▪ Výhled akcí 

5. Strategický rámec projektu MAP II Dobrušsko 

▪ Aktualizace 

6. Akční plánování v území 
▪ Žadatel projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III 

7. Diskuze 
8. Závěr 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
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Usnesení č. 2020-03 

Řídící výbor schvaluje program jednání. 

 

     Hlasování: PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0  

 

 

• Po zahájení a schválení programu byla na programu jednání aktualizace členů ŘV. 

HM představil návrhy na aktualizaci členů, o kterých bylo následně hlasováno. 

Usnesení č. 2020-04 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci členů Řídícího výboru MAP II Dobrušsko. 

 

     Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1  

 

 

• HM v dalším bodě informoval o realizaci projektu ve vztahu k řídícímu orgánu – MŠMT. 

Ke dni 26.08. 2020 byla podána ZoR, ŽoP č. 04 za období 01-06/2020. Dále byli členové 

ŘV seznámeni s uskutečněnými aktivitami v období 07-12/2020. 

Přítomní byli informováni o aktivitě 2.7 Strategické řízení a plánování ve školách, která průběžně 

v území probíhá. Tato aktivita projektu MAP II Dobrušsko bude prezentována na on-line setkání 

příjemců IPo MAP dne 11.12. 2020. 

 

Členové pracovních skupin a ředitelé se scházeli na pravidelných on-line setkáních. V období 

uzavření škol pořádal realizační tým projektu webináře se zaměřením na využívání jednotných 

komunikačních platforem nejen pro pedagogy, ale i rodiče dětí a žáků. 

Usnesení č. 2020-05 

Řídící výbor bere na vědomí informace o projektu. 
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• Dalším bodem jednání bylo představení ročního akčního plánu projektu MAP II Dobrušsko 

na rok 2021. HM podrobně představil jednotlivé aktivity. 

 

Usnesení č. 2020-06 

Řídící výbor schvaluje „Roční akční plán 2021“ projektu MAP II Dobrušsko. 

 

     Hlasování: PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2 

 

 

• Následně proběhlo jednání k aktualizaci Strategického rámce MAP II Dobrušsko. 

HM informoval přítomné o návrhu doplnění investičního záměru Základní školy, Opočno – 

Modernizace didaktických pomůcek a zajištění vnitřní konektivity školy, do Strategického rámce 

projektu MAP II Dobrušsko. 

Usnesení č. 2020-07 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Strategického rámce projektu MAP II Dobrušsko. 

 

     Hlasování: PRO – 18, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2 

 

 

• Na programu bylo dále schválení žadatele projektu Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání III. 

HM informoval o možnosti navazovat v projektu MAP II Dobrušsko, jehož realizace končí 

ke dni 31.12. 2021.  

Usnesení č. 2020-08 

Řídící výbor schvaluje jako žadatele projektu Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání III Místní akční skupinu POHODA venkova, z. s. 

 

     Hlasování: PRO – 18, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2 

 

 

 

 



  

 

 

Místo: Google Meet  
https://meet.google.com/ozx-zzxw-wse 

 Datum: 10.12. 2020 

 Čas: 13:00 
 

 

 

• Jednání bylo ukončeno v 13:35 hod., HM a PM poděkovali všem členům za účast na jednání 

a za aktivní spolupráci. 

 

Přílohy: 

 

a. Aktuální složení členů Řídícího výboru MAP II Dobrušsko 

b. Roční akční plán 2021 

 

Zapsala: Ing. Markéta Cejnarová 

V Dobrušce dne 10.12. 2020 

 

 

 

_____________________________  ___________________________ 

Ing. Olga Prázová Gabriela Prýmusová 

hlavní manažer projektu předsedkyně ŘV MAP II Dobrušsko 


