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Zápis ze 3. setkání Řídicího výboru MAP 
 
 

Datum: 2. prosince 2019 od 14:00 hod. 
Místo:   Městský úřad Nymburk (Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk) 
Přítomni:  viz prezenční listina 
 

Program setkání: 
 

1) Zahájení, přivítání 
2) Aktualizace složení ŘV  
3) Aktualizace složení pracovních skupin a představení činnosti jednotlivých PS 
4) Aktualizace organizační struktury MAP  
5) Aktualizace investičních záměrů a strategického rámce  
6) Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II na Nymbursku 
7) Stručná informace o průběhu MAP II na Nymbursku do konce školního roku 2019/2020  
8) Mini seminář na téma „Rovné příležitosti v našem regionu“ s Martinem Dobešem 
9) Různé a ukončení 

 
1) Zahájení, přivítání 

Projektová manažerka Milena Válková přivítala přítomné a představila program dnešního 
jednání řídicího výboru MAP Nymburk.  

 
2) Aktualizace složení řídicího výboru MAP II na Nymbursku (ŘV) 

V úvodu došlo na aktualizaci řídícího výboru. Přítomným se představil nový člen řídicího 
výboru: Mgr. Martin Dobeš z Agentury pro sociální začleňování, který nahrazuje Markétu 
Mížovou z téže Agentury.  
Hlasování řídila regionální koordinátorka projektu MAP Šárka Dvořáková (MAS Svatojiřský 
les, z.s.). V úvodu konstatovala, že z 26 členů ŘV je přítomno 21 (včetně plných mocí), řídicí 
výbor je tedy usnášeníschopný. S právem hlasovat je v tuto chvíli 25 členů z řad ŘV.  
 
Poté přednesla první návrh usnesení: Řídicí výbor schvaluje aktualizaci Řídicího výboru 
projektu MAP II na Nymbursku. 
 
Hlasování: 
PRO:   20 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE: 0 
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Usnesení: Řídicí výbor MAP II na Nymbursku schválil dne 2. 12. 2019 aktualizaci složení 
řídícího výboru ke dni 2. 12. 2019 (viz příloha č. 1).  
 

Mění se kvórum pro hlasování: Martin Dobeš byl zvolen řádným  členem ŘV za Markétu 
Mížovou.  

 
3) Schválení aktualizace seznamu členů pracovních skupin 

Milena Válková představila aktualizaci složení jednotlivých pracovních skupin. Členové ŘV 
měli k dispozici tabulku s pracovními skupinami a jejich členy.  
 
Návrh druhého usnesení: Řídicí výbor MAP II na Nymbursku schvaluje aktualizovaný 
seznam pracovních skupin a jejich členů ke dni 2. 12. 2019.  
 
Hlasování: 
PRO:  21 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení: Řídicí výbor MAP II na Nymbursku schválil aktualizovaný seznam pracovních 
skupin a jejich členů ke dni 2. 12. 2019 (viz příloha č. 2 zápisu). 

 
4) Aktualizace organizační struktury a podoby MAP II na Nymbursku 

Šárka Dvořáková představila aktualizaci organizační strukturu a podobu MAP II na 
Nymbursku.  

Návrh třetího usnesení: Řídicí výbor MAP II na Nymbursku schvaluje aktualizovanou 
organizační strukturu a podobu projektu MAP ke dni 2. 12. 2019.  

Hlasování: 
PRO:  21 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE: 0 
 

Usnesení: Řídicí výbor MAP II na Nymbursku schválil organizační strukturu a podobu v 
rámci MAP vzdělávání v ORP Nymburk ke dni 2. 12. 2019 (viz příloha č. 3 zápisu).  
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5) Aktualizace strategického rámce, schválení investičních priorit 

Šárka Dvořáková představila aktualizaci investičních priorit strategického rámce projektu 
MAP II na Nymbursku. Jedná se o následující školy v rámci tabulek A (IROP) a tabulek B 
(další finanční zdroje): ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník, ZŠ a MŠ Hořátev, ZŠ Sadská, ZŠ a MŠ Letců 
R.A.F. Nymburk, MŠ Třebestovice, ZŠ a MŠ Tyršova Nymburk. Tabulku s novými 
aktualizacemi mají členové ŘV k dispozici.  

Návrh čtvrtého usnesení: Řídicí výbor schvaluje aktualizaci investičních priorit SR - seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP vzdělávání v ORP Nymburk ke 
dni 2. 12. 2019. 
Hlasování: 
PRO:  21 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení: Řídicí výbor MAP II na Nymbursku schválil Aktualizaci investičních priorit SR - 
projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP vzdělávání v ORP Nymburk 
ke dni 2. 12. 2019 (viz příloha č. 4 zápisu).  

 

6) Schválení průběžné sebehodnotící zprávy MAP II na Nymbursku 

Šárka Dvořáková představila Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu MAP II na 
Nymbursku (reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009147), která byla 
zpracována za prvních 12 měsíců realizace projektu tj. období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. 

Zpráva byla vytvořena dle Šablony pro Průběžnou sebehodnotící zprávu příjemců MAP II 
dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV. 

Návrh pátého usnesení: Řídicí výbor schvaluje Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu 
MAP II na Nymbursku ke dni 2. 12. 2019. 
 
Hlasování: 
PRO:  21 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení: Řídicí výbor MAP II na Nymbursku schválil Průběžnou sebehodnotící zprávu ke 
dni 2. 12. 2019 (viz příloha č. 5 zápisu).  
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7) Stručná informace o průběhu MAP II na Nymbursku do konce školního roku 2019/2020  
Členky realizačního týmu Ivana Šmejdová a Milená Válková pohovořily o aktivitách, které 
proběhly za posledních 6 měsíců, ale hlavně představily další plány a aktivity v MAP II na 
Nymbursku pro následující období. Dále bude pokračovat podpora v oblasti logopedie ve 
formě sdíleného logopeda a nově byla vytvořena pracovní pozice Koordinátora pro 
logopedické asistenty. Od října funguje pozice sdíleného rodilého mluvčího. Také se 
průběžně připravují inspirativní sborovny, inspirativní ředitelny, inspirativní semináře a 
workshopy či exkurze. Na základě zjištěných dat a dotazníkových šetření bude provedena 
aktualizace analytické i strategické části procesu Místního akčního plánování v ORP 
Nymburk. Velkou oporou projektu jsou jednotlivé pracovní skupiny. 

8) Mini seminář na téma „Rovné příležitosti v našem regionu“ s Mgr. Martinem Dobešem 

Na úvod Mgr. Martin Dobeš (Úřad vlády – Agentury pro sociální začleňování) přečetl 
úryvek z knihy Karla Poláčka „Bylo nás pět – ukázka přátelství“, když chlapci nepocházejí ze 
stejné sociální skupiny. 5dětí, 5 osobností a 5 odlišných pedagogických přístupů. Dále 
pohovořil o výzkumu „Šance českých dětí na vzdělávací úspěch“ ze zdrojů ČSI a TIMSS. Dále 
informoval o výsledcích výzkumu, který se zaměřoval na šance na úspěch dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Dle grafického zpracování výsledků je Česká republika na 
předposledním místě, za ČR se umístila pouze Malta. Ve vzdělávací politice ČR, dle tohoto 
výzkumu, je úspěch dětí podmíněn předsociálním předpokladem. Mgr. Dobeš položil 
řídicímu výboru následující otázky:  
Jakou šanci mám jako dítě sociálně nebo fyzicky znevýhodněných dětí na Nymbursku na 
úspěch? Jaké jsou podle Vás rozdíly mezi školami na Nymbursku, co se týče kvality?  
 
Pozvánka na akce, různé a ukončení  
Projektová manažerka Milena Válková pozvala přítomné na Inspirativní kavárnu, která 
proběhne 10. prosince od 16.30 na Malé scéně Hálkova divadla v Nymburce na téma 
„Pojďme se inspirovat u protinožců“ s Annou Práškovou.  

Dále se bude rozjíždět čtyř dílná aktivita (zpravidla každé 3. úterý v měsíci – 21. 1., 18. 2., 
17. 3., 21. 4. 2020) na podporu řídících a pedagogických pracovníků škol na následující 
témata s lektorem Jakubem Švecem:   

- Třídnické hodiny a co s nimi? 
- Formativní hodnocení: ano či ne 
- Šikana aneb never ending story 
- Nebojí se nikoho a ničeho aneb komunikace s nepřizpůsobivými žáky 
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Milena Válková upozornila na webové stránky projektu www.vzdelavani-spolecne.cz a také 
na jeho facebookovou stránku. 

Závěrem poděkovala přítomným za účast a aktivitu a jednání ŘV ukončila. 
 
 

 
Zapsala Šárka Dvořáková (Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.):  
 
 
 
Kontrola Milena Válková (MAS Podlipansko, o.p.s.):  
 
 
 
 
Schválila předsedkyně Řídicího výboru: Stanislava Tichá, město Nymburk 

 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1 - Aktualizované složení Řídicího výboru ke dni 2. 12. 2019 
Příloha č. 2 – Aktualizovaný seznam pracovních skupin a jejich členů ke dni 2. 12. 2019 
Příloha č. 3 - Aktualizace organizační struktury ke dni 2. 12. 2019 
Příloha č. 4 - Aktualizace investičních priorit SR ke dni 2. 12. 2019 
Příloha č. 5 – Sebehodnotící průběžná zpráva  
 
 

http://www.vzdelavani-spolecne.cz/

