MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP TIŠNOV
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000369

Zápis z 2. jednání Řídícího výboru MAP ORP Tišnov
Datum konání: 13.12.2016 od 17.00 do 18.00 hod.
Místo konání: Sál Městského kulturního střediska v Tišnově, Mlýnská 152, Tišnov, 666 01 (pod kinem)
Počet členů Řídícího výboru: 25 (přítomno 19)
Seznam účastníků: Prezenční listina (příloha zápisu č.1)
Způsob schvalování: hlasováním (příp. konsensem)

Cílem jednání Řídícího výboru je schválení Strategického rámce včetně návrhu investic.

1. Zahájení, úvodní slovo
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin.
PhDr. Libuše Beranová jako manažerka projektu přivítala účastníky zasedání Řídícího výboru a ujala se vedení
jednání Řídícího výboru.
Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou – viz příloha č. 2. a Řídící výbor je dle prezenční listiny
usnášeníschopný, jelikož je přítomno 19 osob (omluveni:) – viz Prezenční listina jako příloha č. 2.

2. Program jednání
PhDr. Libuše Beranová seznámila přítomné členy Řídícího výboru s navrženým programem ustavujícího jednání
Řídícího výboru.
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3. Určení zapisovatele a ověřovatele
PhDr. Libuše Beranová představila navrženého zapisovatele a ověřovatele.
Zapisovatel – navržena Lucie Borková, Inspiro – centrum volného času
ověřovatel – navržen Tomáš Laušman – Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání
Návrh usnesení č. 1
Řídící výbor schvaluje program zasedání, zapisovatelku Lucii Borkovou a ověřovatele zápisu Tomáše Laušmana.
Usnesení č. 1 bylo přijato.
HLASOVÁNÍ:
PRO:
19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.

4. Informace o průběhu realizace projektu
Manažerka informovala o průběhu realizace projektu od 1.7.2016 do prosince 2016.
Pracovní skupiny
4 setkání ředitelů škol
3 setkání zástupců neformálního a zájmového vzdělávání
1 setkání se zřizovateli
Řídící výbor
2 setkání řídícího výboru
Zpracován Strategický rámec včetně návrh investic
Vznikly webové stránky
Memorandum o partnerství
Proběhlo dotazníkové šetření
Návrh usnesení č. 2
Řídící výbor bere na vědomí informace o realizaci projektu.
HLASOVÁNÍ:
PRO:
19
Usnesení č. 2 bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

5. Schválení Strategický rámec MAP
Manažerka informovala o přípravě Strategického rámce.
Je to výsledek půlroční práce pracovních skupin a realizačního týmu, který představuje střednědobou vizi do roku
2023 pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Bude předán MŠMT ČR k 31. 12. 2016 – platnost má 6 měsíců (aktualizace až k 13. 6. 2017).
Každý žadatel do výzev IROPu bude dokládat soulad právě se Strategickým rámcem MAP.
Dostupný bude veřejně na portálu Uzemní dimenze (odkaz zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemnidimenze/MAP- KAP/Strategicke-ramce-MAP).
Samostatná prezentace – Základní informace o strategickém rámci – příloha č. 3 zápisu.
Řídícímu výboru byl předem rozeslán Strategický rámec k seznámení a případným připomínkám. Všem byl dán
prostor pro vyjádření se k obsahu tohoto dokumentu. Připomínky ke Strategickému rámci nejsou.
Návrh usnesení č. 3
Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023 pro území Tišnovska v předloženém znění a
rozsahu.
HLASOVÁNÍ:
PRO:
19
Usnesení č. 3 bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

Návrh usnesení č. 4
Řídící výbor schvaluje Seznam investičních priorit v předloženém znění a rozsahu a souhlasí s doplněním, že do
23.12.2016 dodají školy souhlasy svých zřizovatelů (skeny) se záměry do IROP. Pokud škola do tohoto data
souhlas zřizovatele se záměrem nedodá, bude její záměr ze Strategického rámce vyřazen min. do 13.6.2017.
HLASOVÁNÍ:
PRO:
19
Usnesení č. 4 bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

5. Další aktivity projektu
Manažerka představila další aktivity projektu, především na rok 2017.

Analytická část – předpřipravena 1. verze
Strategická část
Zpracování akčního ročního plánu (do 2023)
Vzdělávání zástupců vzdělávání
Aktivity spolupráce
Aktivity škol
Přenos dobré praxe
Vyhledávání lídrů v území
Úprava Strategického rámce a návrhu investic

6. Různé, diskuze, další setkání
PhDr. Libuše Beranová poděkovala všem za účast, za konstruktivní jednání a upozornila na 3. jednání Řídícího
výboru.
Dne 13.6.2017 se bude konat 3. jednání Řídícího výboru MAP ORP Tišnov. Jednání se uskuteční v 17.00 hod. v sále
pod kinem (Mlýnská 152, Tišnov).
Hlavním bodem bude schválení změn Strategického rámce a schválení dalších dokumentů akčního plánu.

7. Závěr
Přílohy zápisu:
1. Pozvánka na ustavující jednání Řídícího výboru MAP ORP Tišnov
2. Prezenční listina Řídícího výboru
3. Prezentace ke Strategickému rámci (základní informace)
4. Strategický rámec (verze z 12.12.2016)

Zapsal:

Mgr. Lucie Borková

_______________________________

Předsedkyně Řídícího výboru:

Mgr. Ľubica Kubicová

_______________________________

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Tomáš Laušman, B.Th.

_______________________________

V Tišnově, dne 13.12.2016

