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Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ 

(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594) 
je spolufinancován Evropskou unií. 

ZÁPIS 
 

z 3. jednání Řídícího výboru 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594 

Termín konání: 27. 03. 2019 

Čas konání:  od 13:00 hod. 

Místo konání: velká zasedací místnost, MěÚ  

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Aktualizace členů Řídícího výboru MAP II 

3. Informace o postupu realizace projektu MAP II 

4. Vyhodnocení Akčního plánu na rok 2018 

5. Akční plán na rok 2019 

6. Plán aktivit na 2. čtvrtletí roku 2019 

7. Přeshraniční spolupráce mateřských a základních škol 

8. Informace o projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ve městě Valašské Meziříčí“ 

9. Různé 

10. Diskuse 

11. Závěr 
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1. Zahájení 

Zahájení jednání Řídícího výboru MAP II bylo zahájeno v 13:00 hod. Ing. Václavem Valčíkem, 

členem RT MAP II, kterého vedením 3. jednání Řídícího výboru MAP II pověřil přítomný předseda 

Řídícího výboru MAP II Mgr. František Svoboda. Ing. Václav Valčík přítomné přivítal a konstatoval, 

že 3. jednání Řídícího výboru MAP II bylo svoláno v souladu s Jednacím řádem Řídícího výboru 

MAP II a přítomna je nadpoloviční většina členů, tzn. Řídící výbor MAP II je usnášeníschopný. 

Ing. Václav Valčík přítomné seznámil s návrhem programu 3. jednání Řídícího výboru MAP II. 

Přítomní byli informováni, že oproti pozvánce byl návrh programu rozšířen o bod Aktualizace členů 

Řídícího výboru MAP II. 

Usnesení: 

ŘV 03/01 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje program 3. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II dle předloženého návrhu. 

  Hlasování: 

 Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

2. Aktualizace členů Řídícího výboru MAP II 

Ing. Václav Valčík informoval o aktualizaci členů. Členka Řídícího výboru MAP II Paní Mgr. 

Drahomíra Chytilová, vzhledem k odchodu do důchodu, ukončila svou činnost ředitelky ZŠ a MŠ 

Valašské Meziříčí, Křižná 782 a v souladu se Statutem Řídícího výboru MAP II rovněž ukončila své 

členství v Řídícím výboru MAP II. Do funkce ředitele ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782 byl 

jmenován pan Mgr. Roman Petružela. Vzhledem k této skutečnosti byla projednána možnost změny 

člena Řídícího výboru MAP II, kdy by paní Mgr. Drahomíru Chytilovou nahradil pan Mgr. Roman 

Petružela. Návrh aktualizace složení Řídícího výboru MAP II byl přednesen přítomným. 

Usnesení: 

ŘV 03/02 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje aktualizaci složení Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II dle předloženého návrhu. 

  Hlasování: 

 Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

Aktualizací členů Řídícího výboru MAP II se pan Mgr. Roman Petružela stal členem Řídícího výboru 

MAP II a počet přítomných členů s hlasovacím právem se tímto zvýšil na 12. 
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3. Informace o postupu realizace projektu MAP II 

Ing. Václav Valčík seznámil přítomné členy s administrací projektu. Od 01.12.2018 do 31.05.2019 

probíhá 2. monitorovací období s termínem předložení 2. Zprávy o realizaci projektu do 28.06.2019. 

Dne 26.03.2019 byla schválena 1. Zpráva o realizaci projektu a dne 27.03.2019 byla schválena Žádost 

o platbu. Ing. Václav Valčík dále prezentoval probíhající aktivity – Předškolní vzdělávání dětí cizinců 

/ menšin, Lektorské programy Hvězdárny Valašské Meziříčí pro žáky ZŠ, Robotické programovatelné 

hračky a programování ve výuce, Environmentální výchova – pořízení vratných kelímků. 

Usnesení: 

ŘV 03/03 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

bere na vědomí informace o postupu realizace projektu MAP II dle předloženého 

návrhu. 

  Hlasování: 

 Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

4. Vyhodnocení Akčního plánu na rok 2018 

Řídícímu výboru MAP II je předloženo vyhodnocení Akčního plánu na rok 2018. Roční akční plány 

jsou v území zpracovávány, naplňovány, vyhodnocovány, dle potřeb území aktualizovány a následně 

zpracovány další navazující akční plány. Akční plán na rok 2018 obsahuje tři typy aktivit, a to: 

Infrastruktura a aktivity jednotlivých škol, Aktivity spolupráce, Aktivity spolupráce – budování 

znalostních kapacit. Členové Realizačního týmu MAP II provedli a zpracovali vyhodnocení Akčního 

plánu na rok 2018. To bylo následně předloženo Pracovní skupině pro financování. Pracovní skupina 

pro financování, na svém jednání dne 25.03.2019, doporučila Řídícímu výboru MAP II vzít na vědomí 

vyhodnocení Akčního plánu na rok 2018. 

Usnesení: 

ŘV 03/04 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu na rok 2018 dle předloženého návrhu. 

  Hlasování: 

 Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

5. Akční plán na rok 2019 

Řídícímu výboru MAP II je předložen návrh Akčního plánu na rok 2019. Návrh Akčního plánu na rok 

2019 obsahuje tři typy aktivit, a to: Infrastruktura a aktivity jednotlivých škol, Aktivity spolupráce, 

Aktivity spolupráce – budování znalostních kapacit. Návrh Akčního plánu na rok 2019 zpracovali 

členové Realizačního týmu MAP II ve spolupráci s jednotlivými školami. Návrh byl následně 

předložen Pracovní skupině pro financování. Pracovní skupina pro financování, na svém jednání dne 
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25.03.2019, doporučila Řídícímu výboru MAP II schválit návrh Akčního plánu na rok 2019. Akční 

plán na rok 2019 prošel konzultačním procesem, přičemž nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Usnesení: 

ŘV 03/05 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje Akční plán na rok 2019 dle předloženého návrhu. 

Hlasování: 

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

6. Plán aktivit na 2. čtvrtletí roku 2019 

Ing. Václav Valčík uvedl bod „Plán aktivit na 2. čtvrtletí roku 2019“ a předal slovo Ing. Danielu 

Šulákovi, tajemníkovi DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a současně vedoucímu 

Pracovní skupiny pro další témata. Ing. Daniel Šulák informoval o připravovaných/plánovaných 

aktivitách: Knihy do škol a Motýlí domečky a tzv. „motýlí keře“. Ing. Václav Valčík doplnil 

informace k připravovaným odborným seminářům na témata: Žáci s ADHD a AD - práce s nimi a 

spolupráce s rodiči a Práce učitele s žáky se specifickými problémy. Současně informoval také o 

dalších seminářích, např. na téma Agresivní žák ve třídě a Zápisy. 

Usnesení: 

ŘV 03/06 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje aktivity na 2. čtvrtletí 2019 dle předloženého návrhu. 

Hlasování: 

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

7. Přeshraniční spolupráce mateřských a základních škol 

Ing. Daniel Šulák informoval přítomné o realizovaných a plánovaných aktivitách mateřských a 

základních škol v rámci přeshraniční spolupráce, zejména pak v rámci programu Erasmus+. 

Zpracování žádostí o dotaci z programu Erasmus plus pro základní školy Projekt „Významné 

historické mezníky a osobnosti České republiky a Bulharska“, žadatelem je ZŠ Žerotínova. Projekt 

„Česká a slovenská menšina v Evropě, její stopy a vzájemné vztahy“, žadatelem je ZŠ Šafaříkova. 

Zpracování žádostí o dotaci z programu Erasmus plus pro mateřské školy. Projekt „Poznej svátky v 

kalendáři“ – podání žádosti do programu Erasmus plus, žadatelem je MŠ Štěpánov. Projekt „Třídíme 

odpad, šetříme přírodu“ – podání žádosti do programu Erasmus plus, žadatelem je MŠ Vyhlídka.  
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Usnesení: 

ŘV 03/07 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

bere na vědomí informace o přeshraniční spolupráci mateřských a základních škol. 

Hlasování: 

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

8. Informace o projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ve městě Valašské Meziříčí“ 

Ing. Daniel Šulák informoval o projektu „Podpora inkluzivních vzdělávání ve městě Valašské 

Meziříčí“. Projekt je výstupem spolupráce města a organizací zapojených do Lokálního partnerství s 

Agenturou pro sociální začleňování (začátek spolupráce 09/2017). Projekt navazuje na potřeby 

zjištěné v pracovní skupině pro vzdělávání a měl by významně přispět k podpoře inkluzivního 

vzdělávání dětí navštěvujících MŠ a ZŠ zřizované městem Valašské Meziříčí. Cílovými skupinami 

jsou děti a žáci se sociokulturním znevýhodněním, rodiče dětí a žáků, žáci, kteří jsou ohroženi 

předčasným odchodem ze vzdělávání, děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu 

zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a 

organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže, zaměstnanci veřejné správy a 

zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice a veřejnost. Do projektu se zapojí celkem 11 

organizací – 5 ZŠ, 6 MŠ. Mgr. Milan Knápek apeloval na přítomné členy, aby zvážili přípravu stejně 

zaměřeného projektu, s tím, že v případě zájmu mohou kontaktovat KaS-ORM MěÚ Valašské 

Meziříčí. 

Usnesení: 

ŘV 03/08 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

bere na vědomí informace o projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání ve městě 

Valašské Meziříčí“. 

Hlasování: 

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

9. Různé 

 Školská inkluzivní koncepce (ŠIKK) – naplánování aktivit vedoucích ke zvýšení kvalitního 

inkluzivního vzdělávání ve školách respektujícího základní principy společného vzdělávání a 

nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů. Vzhledem ke 

skutečnosti, že projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ 

se řídí aktualizovanými Postupy MAP II (verze 3), má Realizační tým MAP II povinnost 

spolupráce při tvorbě ŠIKK, a to zejména formou předání výstupů z realizovaného sběru dat v 

mateřských a základních školách v ukazatelích definovaných Metodikou rovných příležitostí. 

Dotazníkové šetření by se mělo uskutečnit v dubnu – květnu 2019.  
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 Další jednání ŘV MAP II se uskuteční v měsíci červnu 2019. 

Usnesení: 

ŘV 03/09 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

bere na vědomí informace v bodě Různé. 

Hlasování: 

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

SHRNUTÍ PŘIJATÝCH ZÁVĚRŮ A STANOVENÝCH ÚKOLŮ: 

ŘV 03/02 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schválil aktualizaci složení Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II dle předloženého návrhu. 

ŘV 03/05 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schválil Akční plán na rok 2019 dle předloženého návrhu. 

ŘV 03/06 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schválil aktivity na 2. čtvrtletí 2019 dle předloženého návrhu. 

 

 

Zapsala: Ing. Hana Střítězská 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 27.03.2019. 

 

 

 

                    Mgr. František Svoboda v. r.                                      

                            předseda ŘV MAP II 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Prezenční listina 


