
 

 

 

Zápis z 2. zasedání Řídícího výboru 
 

k projektu 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku 

 

konaného dne 25.05.2017 od 14:30 v MŠ Hrobčice 

 

Představení programu 

Zasedání zahájila projektová manažerka Lenka Hosnedlová, která přivítala přítomné členy Řídícího 

výboru (ŘV) nebo jejich zástupce a hosty (viz presenční listina). Informovala přítomné o programu ŘV: 

1. Akční plán MAP (AP) – představení, schválení postupu prací 

2. Aktualizace Strategického rámce MAP  

3. Memorandum o spolupráci 

4. Informace o nových šablonách 

5. Vzdělávací aktivity 

6. Presentace vedoucí a psychologa Speciálně pedagogické centra (SPC)  

7. Prohlídka mateřské školy  

 

1. Akční plán MAP 

Projektová manažerka informovala přítomné o AP: 

- cíl,  

- období, na které se bude zpracovávat (1/2018 – 6/2019) a  

- návrh postupu jeho tvorby: 

o sběr podnětů na realizaci projektů od jednotlivých aktérů  
o projednání jednotlivých cílů a návrhů aktivit jednotlivých aktérů v pracovních 

skupinách (PS) 
o projednání návrhu AP na ŘV 

 schválení AP nebo 
 doplnění AP projekty z ŘV 

o Schválení AP ŘV 

 



 

 

Přítomní souhlasili s postupem tvorby Akčního plánu MAP dle návrhu, který předložila projektová 

manažerka. 

Zároveň projektová manažerka předala přítomným návrh tabulek, do kterých se jednotlivé 

aktivity/projekty budou vyplňovat (viz příloha tohoto zápisu). Součástí tabulek jsou i příklady, jak by 

mohly jednotlivé aktivity/projekty být zpracované. 

Z diskuze vyplynulo, že zaslání těchto tabulek k vyplnění aktérům v území bude provedeno v září 

2017. 

 

2. Aktualizace Strategického rámce MAP  

Projektová manažerka informovala všechny členy, že je možné provést aktualizace Strategického 

rámce MAP (SR). V případě potřeby, lze návrhy na změnu nebo doplnění opatření, cílů a investičních 

projektů, zasílat na e-mailovou adresu hosnedlova@bilina.cz (není možné odstranit investiční 

projekt, který je již ve SR uvedený a schválený ŘV). 

V případě námětů od jakéhokoliv subjektu v území bude aktualizace SR prodiskutována na PS, 

následně na ŘV a poté navržena ke schválení ŘV.  

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

 

3. Memorandum o spolupráci 

Cílem memoranda je vytvořit partnerství v rámci projektu. Projektová manažerka navrhla postup 
schvalování Memoranda (viz níže). Přítomní obdrželi návrh tohoto dokumentu (viz příloha tohoto 
zápisu), který byl již schválen po právní stránce. 

Návrh postupu prací: 

1. Zaslání všem aktérům k připomínkování 
2. Zapracování připomínek 
3. Schválení ŘV 
4. Rozeslání na podpis všem účastníkům 

Přítomní souhlasili s postupem schvalování Memoranda o spolupráci, dle návrhu od projektové 

manažerky. 

Diskuze: K tomuto bodu nebyla vedena diskuze. 

 

4. Informace o nových šablonách 

Projektová manažerka zašle mateřským a základním školám stručné informace o nových šablonách 

získané ze setkání se zástupci Národního institutu dalšího vzdělávání. 

 

 

mailto:hosnedlova@bilina.cz


 

 

5. Vzdělávací aktivity 

Vzdělávání musí být pro více škol najednou – nelze jen pro jedno školské zařízení. Manažerka navrhla 

vzdělávací aktivity na klíč od Pedagogicko-psychologické poradny. 

Diskuze: Vzdělávací aktivity Pedagogicko-psychologické poradny byly přítomnými schváleny. 

 

6. Presentace SPC 

Vedoucí SPC Mgr. Martina Kuchyňková společně s psychologem centra PhDr. Pavlem Adamcem 

představila práci centra a to z pohledu obecné roviny (vyhlášky, cílové skupiny, formy poskytované 

péče, spolupracující subjekty atd.), tak i na základě anonymních příkladů z praxe a často kladených 

otázek. 

K tomuto bodu byla vedena otevřená diskuze mezi všemi účastníky. 

 

7. Prohlídka mateřské školy  

Posledním bodem na programu byla prohlídka MŠ, především přilehlé zahrady, které se ujala paní 

ředitelka Ing. Bc. Marcela Dvořáková. 

 

Projektová manažerka Ing. Lenka Hosnedlová poděkovala všem přítomným za účast na zasedání ŘV 

a jednání ukončila. 

 

Přílohou zápisu je presenční listina, návrh tabulek Akčního plánu MAP a návrh Memoranda 

o spolupráci. 

 

Zapsala: Ing. Lenka Hosnedlová 

Bílina 06.06.2017  

 

 

 

Ing. Lenka Hosnedlová v. r.  

projektová manažerka 

 


