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Zápis z 1. jednání Řídícího výboru projektu  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III  

(dále jen ŘV MAP ORP Ostrava III) 
 

 

Termín jednání:  19.05.2022, od 10:00 hodin 

Místo jednání:  Výstavní síň ÚHA, MMO, Prokešovo nám. 8, Ostrava 

Způsob jednání:  prezenční  

 

 

Jednání se zúčastnili:   viz příloha č. 1_Prezenční listina  

 

Omluveni z jednání:  Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Mgr. Petr Vidlák, Ph.D., pí 

Regína Vřeská, Mgr. Radim Žižka, PhDr. Jaromír Zubíček, 

ArtD., Mgr. Jiří Hudec, Ing. Jiří Krist,  Pavla Bělehrádková, doc. 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., Ing. Jaroslav Berger 

 

Písemně pověření zástupci: Bc. Lenka Timkovičová (zastoupila Mgr. Martina Tomáška, 

Ph.D.),  

Bc. Milena Ogurčáková (zastoupila Mgr. Petra Vidláka, Ph.D.) 

Mgr. Dagmar Vdolečková (zastoupila Mgr. Jiřího Hudce),  

Mgr. Gabriela Geherová (zastoupila Ing. Jiřího Krista),  

Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. (zastoupil doc. Mgr. Daniela 

Jandačku, Ph.D.) 

 

Celkový počet členů ŘV:   28 

Jednání se zúčastnilo členů ŘV:  23 

Účastníci bez hlasovacího práva: 3 (Mgr. Iva Májková, Ing. Kateřina Kaletová, Bc. Karel Synek 

DiS.) 

   

 

Jednání ŘV MAP ORP Ostrava III a způsob jeho průběhu 

 

1. jednání ŘV MAP ORP Ostrava III zahájila hlavní manažerka projektu Mgr. Iva Májková. Přivítala 

přítomné členy řídícího výboru, představila členy realizačního týmu MAP a předala slovo zástupkyni 

realizátora projektu, Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., náměstkyni primátora statutárního města 

Ostravy pro oblast školství a sportu k pronesení úvodního slova. 
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Následně byla provedena kontrola usnášeni schopnosti ŘV MAP ORP Ostrava III. Dle prezenční listiny 

bylo v danou chvíli na jednání přítomno 21 členů ŘV MAP ORP Ostrava III. Byla potvrzena usnášení 

schopnost řídícího výboru.  

Dále Mgr. Iva Májková představila nové členy řídícího výboru. Těmi jsou za skupinu zřizovatelů škol pan 

Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Ostrava – Krásné Pole, pan Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., 

místostarosta městského obvodu Ostrava Poruba (jednání se v zastoupení účastnila Bc. Lenka 

Timkovičová), jako vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti je novou členkou řídícího výboru 

paní Mgr. Petra Neuwirthová, vedoucí odboru školství a kultury městského obvodu Slezská Ostrava, 

pan Petr Synek, zastupující skupinu rodičů, člen školské rady ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská 832, 

příspěvková organizace a člen SRPŠ při stejné škole a paní Jeanette Karasová ze Základní školy a 

mateřské školy Ostrava – Lhotka, která zastupuje školní družiny, školní kluby. 

Mgr. Májková dále jmenovala členy řídícího výboru, kteří byli členy řídícího výboru již v projektu MAP 

ORP Ostrava II, ale přistoupili v době pandemie, tudíž se nezúčastnili žádného osobního jednání. Těmi 

jsou: pan doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (na jednání 

zastoupen panem Mgr. Jaroslavem Uchytilem, Ph.D.) a paní Mgr. Katarína Rudyncová, koordinátor 

inkluze v oblasti školství a vzdělávání Magistrát města Ostravy - odbor školství a sportu. 

Následně Mgr. Iva Májková představila program jednání: 

1. Schválení Statutu ŘV, Jednacího řádu a seznamu zakládajících členů ŘV MAP ORP Ostrava III 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba předsedy a místopředsedy ŘV MAP ORP Ostrava III 

4. Základní informace o projektu, plánované výstupy a jejich časový harmonogram 

5. Schválení Organizační struktury projektu 

6. Schválení Komunikačního plánu vč. identifikace dotčené veřejnosti 

7. Představení procesu evaluace místního akčního plánování, schválení cíle evaluace a 

evaluačních otázek 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

Schválení Statutu ŘV, Jednacího řádu a seznamu zakládajících členů ŘV MAP ORP Ostrava III 

 

Mgr. Iva Májková informovala přítomné členy ŘV MAP ORP Ostrava III, že spolu s pozvánkou jim byly 

zaslány také dokumenty k projednání, a to statut, jednací řád a seznam zakládajících členů ŘV MAP 

ORP Ostrava III, které je pro ustanovení ŘV MAP ORP Ostrava III nezbytné projednat. Následně vyzvala 

přítomné členy ŘV k připomínkování či doplnění zaslaných dokumentů. Tuto příležitost nikdo 

z přítomných nevyužil, proto bylo přistoupeno k prvnímu hlasování. 
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Usnesení č. 1: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje statut, jednací řád a seznam 

zakládajících členů ŘV MAP ORP Ostrava III 

 

PRO: 21                      PROTI: 0                    ZDRŽUJI SE: 0 

 

Program jednání 

 

Dle povinností vyplývajících ze statutu a jednacího řádu projektu bylo přistoupeno ke schválení 

programu jednání. Nikdo z přítomných nevznesl proti programu jednání námitky ani nepožádat o jeho 

doplnění, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 2: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje program 1. jednání ŘV MAP ORP 

Ostrava III 

 

PRO: 21                      PROTI: 0                    ZDRŽUJI SE: 0 

 

Volba předsedy a místopředsedy ŘV MAP ORP Ostrava III 

 

Mgr. Iva Májková představila členům řídícího výboru návrhy členů realizačního týmu MAP na obsazení 

pozice předsedy a místopředsedy ŘV MAP ORP Ostrava III. Na základě historické zkušenosti členové 

realizačního týmu MAP navrhli na pozici předsedkyně řídícího výboru náměstkyni primátora 

statutárního města Ostravy Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D. Členové řídícího výboru byli vyzváni 

k přednesení jiných návrhů, nominací na tuto pozici. Nikdo z přítomných členů řídícího výboru nevyužil 

dané možnosti, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 3: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III volí na pozici předsedkyně Řídícího výboru 

projektu MAP ORP Ostrava III paní Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D. 

 

PRO: 20                      PROTI: 0                    ZDRŽUJI SE: 1 

 

Mgr. Iva Májková dále přednesla návrh členů realizačního týmu nominovat na pozici místopředsedy 

řídícího výboru MAP III Ing. Sylvu Sládečkovou, MBA, a to z důvodu usnadnění procesů svolávání 

řídícího výboru a jeho realizace v době nepřítomnosti předsedy výboru. Následně vyzvala členy řídícího 

výboru, aby přednesli návrhy k nominaci dalších členů výboru, o kterých by se následně hlasovalo. 

Nikdo z přítomných členů řídícího výboru nevyužil dané možnosti, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 4: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III volí na pozici místopředsedkyně Řídícího 

výboru projektu MAP ORP Ostrava III paní Ing. Sylvu Sládečkovou, MBA 

 

PRO: 20                      PROTI: 0                    ZDRŽUJI SE: 1 
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Základní informace o projektu 

 

Následně členové realizačního týmu MAP Mgr. Iva Májková a Bc. Karel Synek, DiS. představili základní 

informace o projektu MAP ORP Ostrava III viz příloha zápisu č. 2.  

 

K jednání se připojila Mgr. Gabriela Generová, která na jednání zastoupila Ing. Jiřího Krista. 

 

Schválení organizační struktury projektu  

 

Na základě představených informací o projektu MAP III došlo k projednání dalšího z dokumentů, a to 

Organizační struktury projektu. Výzvu Mgr. Ivy Májkové k připomínkování či doplnění zaslaného 

dokumentu nikdo z přítomných nevyužil, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 5: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje dokument Organizační struktura 

projektu MAP ORP Ostrava III 

 

PRO: 22                      PROTI: 0                    ZDRŽUJI SE: 0 

 

Schválení Komunikačního plánu vč. identifikace dotčené veřejnosti 

 

Nikdo z přítomných členů řídícího výboru nevyužil možnost doplnit či připomínkovat dokument 

Komunikační plán vč. identifikace dotčené veřejnosti, proto bylo přistoupeno k dalšímu hlasování. 

 

Usnesení č. 6: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje dokument Komunikační plán včetně 

jeho přílohy Identifikace dotčené veřejnosti 

 

PRO: 22                      PROTI: 0                    ZDRŽUJI SE: 0 

 

Představení procesu evaluace místního akčního plánování, schválení cíle evaluace a evaluačních 

otázek 

 

Ing. Kateřina Kaletová představila přítomným členům řídícího výboru přibližný harmonogram evaluace 

procesu místního akčního plánování. Zároveň připomenula, že jim byl spolu s pozvánkou zaslán 

dokument, ve kterém byl představen cíl evaluace a evaluační otázky. Vyzvala přítomné, aby v případě, 

že chtějí představený cíl či otázky doplnit, takto učinili. Nikdo z přítomných tuto možnost nevyužil. 

 

Usnesení č. 7: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje cíl evaluace místního akčního 

plánování a stanovené otázky 

PRO: 22                      PROTI: 0                    ZDRŽUJI SE: 0 
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Diskuse 

 

V rámci diskuse Mgr. Iva Májková požádala Mgr. Dagmar Vdolečkovou o představení aktuálních 

informací o ITI ostravské metropolitní oblasti. Mgr. Dagmar Vdolečková členům řídícího výboru předala 

základní informace o tématu. Dále uvedla, že předpokládaným termínem pro vyhlášení výzev IROP je 

červenec 2022. Tento termín však není oficiální, proto se jím nelze zcela s jistotou řídit. Také apelovala 

na přítomné, aby dbali na přesné zadávání investičních záměrů do strategického rámce MAP tak, aby 

nedocházelo k vyřazování následných dotačních žádostí na základě nepřesností v názvech jednotlivých 

záměrů atd. Zároveň přítomné ujistila, že pro zařazení investičních záměrů škol do strategického rámce 

MAP v souvislosti se sběrem záměrů do ITI budou mít školy ještě dostatek času. Upozornila také na 

nutnost souladu s MAP v době podání žádosti. Na závěr svého příspěvku informovala přítomné o 

možnosti osobních konzultací s pracovníky ITI. 

 

K jednání se připojila Mgr. Andrea Nytrová. Jednání opustila Mgr. Katarína Rudyncová. Počet 

přítomných členů výboru tedy zůstal 22 osob. 

 

Mgr. Iva Májková požádala Mgr. Andreu Nytrovou o představení projektu KAP III především ve vztahu 

k ZŠ a MŠ z ORP Ostrava. Mgr. Andrea Nytrová stručně představila projekt KAP III a blíže pohovořila 

o projektu OKAP II, zejm. možnostech vzdělávání pedagogů, licenci ABAKU a spolupráci s Mensou ČR. 

Dále na dotaz Ing. Sylvy Sládečkové, MBA zmínila zapojení středisek volného času do projektu OKAP II 

a realizaci volnočasových aktivit – polytechnických kroužků pro děti v rámci tohoto projektu.  

 

Mgr. Iva Májková informovala přítomné členy řídícího výboru o vyhlášení první výzvy OP JAK 

směřované do oblasti výzkumu a plánovanému vyhlášení výzvy – Šablony pro MŠ a ZŠ I do konce měsíce 

května 2022. Následně požádala Ing. Sylvu Sládečkovou o přiblížení této výzvy. Ing.  Sládečková 

představila podmínky výzvy a upozornila, že je vyloučen souběh šablon. Dále doplnila, že aktuálně bude 

v území probíhat velké šetření potřeb podpůrných pedagogických pozic na školách, aby mohlo dojít 

k vyčíslení finančních požadavků na tyto pozice. 

Debatu doplnila také Mgr. Gabriela Geherová, která přítomné informovala o předpokládaném 

vyhlášení avíza výzvy na Šablony I dne 20.5.2022 a následném vyhlášení výzvy dne 25.5.2022. 

Do diskuse vstoupila také Mgr. Andrea Hoffmanová, Ph.D., které přítomné informovala o snaze SMO 

vyjednat na politické úrovni (MŠMT, Senát ČR, Parlament ČR) větší podporu podpůrných 

pedagogických pozic. Tato snaha nebyla vyslyšena, proto je SMO připraveno financovat dané pozice 

také z vlastních zdrojů tak, aby nedošlo k přerušení jejich fungování. Dané pozice se na školách budují 

již 6 let a nyní by měla být (na základě představ MŠMT) jejich činnost omezena, což není v zájmu škol 

ani jejich žáků, proto se SMO chystá finančně tyto pozice na školách podpořit. V roce 2025 by měly být 

pozice podpořeny již systémově. 

 

Ing. Sládečková, MBA apelovala na vedoucí pracovních skupin, aby ve spolupráci se členy pracovních 

skupin prostudovali mapy školní neúspěšnosti, analýzy ČŠI atd. a na základě těchto informací zjistili, 

jak si naše školy v území stojí, na čem je potřeba zapracovat, na co se zaměřit a jak danou situaci řešit. 
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Dále přítomné informovala o tvorbě metodiky pro školská poradenská pracoviště. Také poděkovala 

pracovní skupině pro karierové poradenství za jejich podíl na budování karierového poradenství v ORP 

Ostrava, díky čemuž město Ostrava získalo ocenění. Následně informovala přítomné, že v měsíci 

červnu budou vyhlášeny výzvy města Ostravy ke školství, talentmanagementu a kariérovému 

poradenství. 

 

Závěr 

 

Mgr. Iva Májková poděkovala všem členům řídícího výboru za jejich přítomnost na 1. jednání ŘV MAP 

ORP Ostrava III a za realizační tým MAP se s nimi rozloučila. 

 

 

Shrnutí 

 

V rámci 1. jednání ŘV MAP ORP Ostrava III došlo u všech přijímaných usnesení k naplnění podmínek 

vyplývajících z Jednacího řádu ŘV MAP ORP Ostrava III pro přijetí daných usnesení.  

Navrhovaná usnesení byla přijata. 

 

 

Přílohy 

 

1. Prezenční listina 1. jednání ŘV MAP ORP Ostrava III 

2. Prezentace k 1. jednání ŘV MAP ORP Ostrava III 

 

 

 

V Ostravě dne 23.05.2022 

Zpracovala: Mgr. Iva Májková, hlavní manažer projektu 

 

 


