
 

MAP ORP Ostrava  
   

Zápis z 1. jednání  Řídícího výboru MAP 

 

Místo:  Magistrát města Ostravy (budova Nové radnice),  Prokešovo nám. 8,  

729 30 Ostrava;  

Místnost: Zasedací místnost č. 206a 

Datum:  26.1.2016  

 

Omluveni: Mgr. Rostislav Galia, p. Lenka Anežková, Ing. Dalibor Dvořák, Mgr. Martin Navrátil, 
Ph.D., PaedDr. Aleš Koutný, Ing. Jiří Krist  

1. Přivítání účastníků – Ing. Sládečková 

2. Představení zástupců ŘV MAP (viz. příloha č. 1) 

3. Prezentace a informace o aktuální situaci realizace MAP v rámci ORP Ostrava (viz. 
příloha č. 2), vč. základních informací o projektu MAP v oblasti vzdělávání – Ing. 

Sládečková 

-spolupráce členů ŘV s pracovními skupinami MAP (dále jen PS) – předávání informaci, 

spolupráce napříč jednotlivých PS 

-do června 2016 je nutno vytvořit strategický rámec MAP, na základě kterého bude 
následně realizován roční akční plán (realizace 2 základních strategii, které chceme 

rozpracovávat formou ročního MAP) 

-evaluace v průběhu realizace projektu 

-do řízení projektu jsou zapojeni manažéři PS 

4. Schválení statutu a jednacího řádu ŘV MAP – zaslání připomínek k návrhům jednacího 
řádu a  statutu řídícího výboru MAP 

Te: 29.1.2016 

5. Volba předsedy a místopředsedy ŘV MAP – předseda Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.; 
místopředseda – RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

6. Konání dalšího jednání ŘV MAP cca v polovině měsíce března 2015. Předmětem jednání 
bude schválení PS, informace o realizaci analytické části. V dalším období je 
předpokládáno jednání ŘV MAP min. 2x ročně 

7. Mechanismus tvorby PS – probíhá nominace a tvorba jednotlivých PS, členové ŘV by 
měli být součástí PS 

-zaslat e-mailem případné nominace do PS ze strany členů ŘV MAP, pokud ještě nebyli 
nominováni 

-zaslat návrhy a případné žádosti o členství v PS, návrhy expertů - nemusí být členy PS, 

budou přítomni pouze k vybraným tématům (zaslat jméno, telefon, e-mail, popř. 
základní informace) 
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MAP ORP Ostrava  
   

- členové PS – zástupci zřizovatelů, pedagogů, soukromého sektoru, rodičů a popř. 
veřejnosti (velikost PS 10 - 15 členů + případní pozvaní experti) 

- manažéři pracovních skupin Mgr. Libuše Přikrylová, Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, 
Mgr. Naděžda Pavlisková, Ing. Milan Chalupa 

Te: pro zaslání nominací 5.2.2016  

8. Dotazy k  MAP – kontaktujte v případě potřeb e-mailem popř. telefonicky Ing. 
Sládečkovou, Ing. Karabínovou a popř. manažéry jednotlivých pracovních skupin. 

Koordinace a spolupráce všech zúčastněných. 

 

Přílohy č.: 

1. Prezenční listina vč. kontaktů na jednotlivé zástupce ŘV MAP 

2. Prezentace a základní informace k projektu MAP ve vzdělávání vč. náplně a činnosti 

pracovních skupiny, náplně manažérů skupin, žádosti o dotaci na realizaci projektu 
MAP ve vzdělávání, harmonogram 

3. Statut a jednací řád ŘV MAP po zapracování připomínek 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Sládečková, Ing. Karabínová 
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