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Zápis z jednání členů Řídícího výboru (ŘV) a pracovních skupin (PS) 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) v ORP Přelouč 

Datum a čas: 30. 3. 2016 v 16:00   

Místo jednání: MÚ Přelouč, velká zasedací místnost 

Účast: celkem 32 osob  

Organizace setkání: MAS Železnohorský region (MAS ŽR) ve spolupráci s MÚ Přelouč 

Shrnutí 
z průběhu 

jednání 

Prezence účastníků 

 Celková účast 32 osob – členové Řídícího výboru a pracovních skupin a 
členové realizačního týmu 

Úvod 

 Přivítání, úvodní slovo: předseda MAS Železnohorský region Josef Blažek 

 Představení všech přítomných včetně členů realizačního týmu 

 Schválení zapisovatele (Kateřina Korejtková) a 2 ověřovatelů zápisu (Dušan 
Doležal a Ing. Jana Apltauerová) 

 Návrh na předsedu ŘV: Bc. Irena Burešová 

 Schválení programu jednání – jednomyslně  

Jednání dle předem zaslaného programu v pozvánce:  

1) Schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru MAP 

2) Aktuální vývoj v oblasti tvorby MAP a další postup při tvorbě MAP v ORP Přelouč 

3) Možnosti financování projektů škol 

4) Diskuze 

5) Závěr 

 Schválení předsedy ŘV: starostka města Přelouč Bc. Irena Burešová - 
jednomyslně  

 V průběhu období od října 2015 – stabilizace složení ŘV a PS, 
připomínkovací období: možnost vznesení dalších návrhů a podnětů ze 
strany klíčových aktérů rozvoje vzdělávání ORP Přelouč – úpravy provedeny 
do výsledné podoby složení ŘV a PS, což bylo všem členům ŘV a PS předem 
zasláno elektronicky 

- Na jednání nebyly vzneseny připomínky či další návrhy na složení ŘV a 
PS 

 Schválení Statutu ŘV: jednomyslně 

 Schválení Jednacího řádu ŘV: jednomyslně 
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 ŘV vzal na vědomí působnost a složení PS a realizačního týmu 

Další body jednání dle prezentace a informování ze strany MAS ŽR  
 

 Aktuální vývoj v oblasti tvorby MAP a další postup při tvorbě MAP v ORP 
Přelouč 

 Prezentace - proces tvorby MAP 

 Harmonogram aktivit a plánovaná četnost setkání ŘV, PS 

 Představení dotazníku k tvorbě MAP v ORP Přelouč pro členy ŘV a PS –
následné vyplnění dotazníku  

 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT – podklady pro tvorbu MAP 
(Analýza) 

 Možnosti financování projektů škol (IROP, OP VVV) 

- Možnosti – prostřednictvím MAS, ITI či přímo do Operačního programu 

 Na závěr – proběhla diskuze a dotazy přítomných  

 Zápis z jednání je zaslán spolu s dalšími výstupy: prezentace, schválený 
Statut a Jednací řád, výsledky dotazníkového šetření členů ŘV a PS - všem 
členům ŘV a PS a všem dalším klíčovým aktérům rozvoje vzdělávání v rámci 
jejich zapojení do procesu tvorby MAP 

 

Zapisovatel: Kateřina Korejtková 

Ověřovatelé: Dušan Doležal a Ing. Jana Apltauerová 


