
 

 

Zápis z jednání Řídícího výboru 

projektu Místní akční plán v ORP Mělník II 
 

Datum a čas jednání: 8. 1. 2019 

Místo jednání: Městský úřad Mělník, velká zasedací místnost 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Zapisovatel: Karolina Stránská 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení Řídícího výboru, volba předsedy ŘV 

2. Aktuální vývoj v procesu tvorby Místního akčního plánu 

3. Schvalování Statutu a Jednacího řádu MAS Vyhlídky, 

4. Schvalování Komunikačního plánu a Strategického rámce projektu MAP 

5. Harmonogram projektu a činnosti pracovních skupin 

6. Závěr 

 

1. PhDr. Marcela Pánková, PhD., která moderuje jednání, přivítala všechny zúčastněné a zahájila 

první jednání Řídícího výboru projektu MAP v ORP Mělník II. Konstatuje, že je Řídící výbor 

usnášeníschopný a navrhuje na volbu předsedy ŘV paní Karolinu Stránskou. Členům je 

představen program zasedání a jednotlivé materiály, které jim byly s předstihem zaslány a 

zároveň připraveny v tištěné verzi na setkání. 

Nyní je přistoupeno k volbě předsedy ŘV: všichni přítomní PRO navrženou kandidátku. 

 

2. Přítomni jsou seznámeni s technickou organizací projektu. Odkazuje členy na webové stránky 

realizátora projektu, kde budou pravidelně zveřejňovány dokumenty a podklady pro jednání 

pracovních skupin. Přítomni jsou seznámeni s projektem OP VVV Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání. Projekt pro OPR Mělník, byl schválen 12. září 2018. Jsou jim představeny cíle, 

očekávané výstupy a předběžný harmonogram realizace projektu. Marcela Pánková hovoří o 

projektu Místní akční plán I, zejména o navržených aktivitách, které je v následujícím období 

nutné realizovat. Zmiňuje důležitost Strategického rámce MAP, který je stěžejní pro následné 

čerpání dotací pro školy a školská zařízení v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu a také zmiňuje provázanost MAP s budoucím čerpáním šablon. Následně 

představuje členy realizačního týmu. 

 

 

 



 

 

3. Členové Řídícího výboru jsou seznámeni s návrhy Statutu a Jednacího řádu. Marcela 

Pánková konstatuje, že dokumenty byly členům zaslány s dostatečným předstihem a bylo 

možné je připomínkovat. Nikdo nemá žádné připomínky ani doplnění. 

 

Probíhá hlasování o návrhu obou dokumentů: 

 Pro přijetí: všichni zúčastnění členové Řídícího výboru; 

 proti: 0 zúčastněných členů Řídícího výboru; 

 závěr: Statut a Jednací řád Řídícího výboru byly jednomyslně schváleny 

 

4. Členové Řídícího výboru jsou seznámeni s návrhem Komunikačního plánu a 

s aktualizovaným Strategickým rámcem, který byl školským zařízením zasílán s předstihem 

a s možností doplnění investičních potřeb.  

 

 K návrhu Komunikačního plánu a k aktualizovanému Strategickému rámci nebyly 

vzneseny žádné připomínky 

 Řídící výbor jednohlasně schvaluje Komunikační plán a Strategický rámec MAP 

 

5. Marcela Pánková děkuje členům Řídícího výboru a předává slovo hlavní 

koordinátorce/analytičce Mgr. Michaele Vackové. Michaela Vacková děkuje členům 

Řídícího výboru a pracovních skupin za aktivní účast a jednání plynule směruje k činnosti 

pracovních skupin.  

 Zmiňuje potřebnost projektu Místní akční plán v území. 

Komentuje aktivity, které byly navrženy v akčním plánu I a vyzývá přítomné k prostudování 

aktivit a jejich doplnění a zařazení z hlediska potřebnosti. Konstatuje, že je důležité, a v rámci 

projektu potřebné, začít realizovat alespoň část aktivit v následujících měsících. Členové 

zahájili práci ve skupinách, během kterých je vede odborný konzultant a facilitátor aktivit Mgr. 

Radek Šlangal. Z každého jednání vznikne zápis s výstupy, který vypracuje vedoucí dané 

pracovní skupiny (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, 

Financování a Neformální vzdělávání). 

 

6. Ke konci jednání Řídícího výboru vyzývá Michaela Vacková přítomné členy ke spolupráci 

s výběrem témat na vzdělávání a s návrhy konkrétních aktivit. Konstatuje, že další Řídící 

výbor projektu MAP a setkání pracovních skupin proběhne 19. 3. 2018 v 17. hodin.  

Michaela Vacková děkuje všem členům za účast a jednání končí moderátorka ŘV. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Statut spolku MAS Vyhlídky, z.s. 

2. Jednací řád spolku MAS Vyhlídky, z.s. 

3. Komunikační plán MAP ORP Mělník II 

4. Strategický rámec MAP 

5. Prezenční listina 

 

Dne10.1.2019 zapsala Karolina Stránská 


