Zápis
z jednání Řídícího výboru
Kdy: 31. 10. 2017 od 13:00 hod.
Kde: budova Městského úřadu Bruntál, zasedací místnost zastupitelstva města
1. Prezence účastníků
Po provedené prezentaci účastníků jednání Řídícího výboru (dále jen ŘV) p. Kudelová
konstatovala, že je přítomno 13členů a ŘV je usnášeníschopný a zahájila jednání.
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Paní Kudelová určila zapisovatelem Petru Elblovou a ověřovatelem zápisu paní Marcelu
Žákovou.
Hlasování :
Pro paní Žákovou :

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

3. Schválení nových členů Řídícího výboru
P. Macrineanu konstatoval, že není žádný nový člen ke schválení.
4. Aktuální informace o realizaci projektu
P. Hradilová seznámila přítomné s dějem za posledního půl roku v projektu Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání na Bruntálsku (dále jen MAP). Strategický rámec byl zaslán na
sekretariát Regionální Stálé konference (dále jen RSK) a vyvěšen na stránkách územní
dimenze. Aktualizace je možná každých 6 měsíců a školy mohou stále posílat aktuality.
V dokumentu není možné priority vyškrtávat, pouze se bude dopisovat, proč dané priority
nebyly realizovány.
Dále p. Hradilová seznámila členy s aktivitou pracovních skupin, jejíž členové měli mimo jiné
také vyplňovat se zástupci škol dotazníky. Momentálně probíhají vzdělávací semináře,
spustila se realizace „Klokanice Majda“ prozatímně pro mateřské školy v území a následně se
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aktivita rozšíří na školní družiny základních škol. Byl vyhlášen pilotní projekt pro MAP –
spolupráce škol v území, kde minimální částka byla 5000,-kč a maximální 30 000,- kč. Výzva
byla vyhlášena závěrem prázdnin a nyní je 5 projektů v realizaci.
P. Hradilová také poukázala na šablony, jak se školy zapojily, a zdůraznila, že přehled
zapojených škol je součástí MAP dokumentu.
K samotnému MAP dokumentu hovořil p. Macrineanu. MAP je velký dokument, který
odpovídá dotačnímu titulu, tak jak byl stanoven. Důležité je, že se s dokumentem bude i
nadále pracovat a již jak bylo řečeno, se bude strategický rámec inovovat. Dokument má dvě
přílohy První přílohou jsou právě investiční priority a druhou přílohou dokumentu MAP je
akční plán na nejbližší rok a se záměry na roky 2018 – 2022.
P. Hradilová dále informovala o výzvě MAP II. Výzva by měla být v polovině listopadu, navíc
součástí bude i část implementační, která dle původních informací měla zvlášť v samostatné
výzvě. V projektu MAP II půjde o velké peníze do každého území, a domnívám se, že bychom
měli navázat na naši již vzniklou spolupráci. A začátkem příštího roku bychom chtěli podat
žádost na MAP II.
Taktéž hovořila o výzvě na šablony II. Vstup do šablon bude opět podmíněn dotazníkem.
Opět zde bude povinně volitelná šablona. Nově budou šablony pro Základní umělecké školy a
pro Střediska volného času. Upravili se i podmínky, a jsou přijatelnější i pro menší školy a
školky, které nemohli žádat v šablonách I. Snížila se minimální částka na 100 000,- kč. Výzva
by měla být v únoru příštího roku.
5. Místní akční plán – projednání, schválení
MAP dokument byl zaslán všem členům k připomínkování.
Dále se úpravy týkaly textu, stylistiky a již je v konečně podobě.
Hlasování :
P. Kudelová nechala hlasovat o schválení dokumentu MAP
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

MAP se dále musí schválit v zastupitelstvech – v podstatě je na starostech aby vysvětlili ve
svých zastupitelstvech co je MAP, že schválení je přínosem do škol a pro děti, a taktéž
v neposlední řadě přínosem peněz. Pokud by se MAP takto neschválil, nemůžeme žádat ve
výzvě na MAP II.
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P. Hradilová podotknula, že přílohou bude dopis pro starosty, kde je sepsáno co je MAP a co
přináší do území. Schválit zastupitelstva to musí do konce projektu, který končí 31.1.2018.
P. Kudelová dodává, že by bylo lepší, kdyby se ředitelé škol zúčastnili zastupitelstva a
v případě dotazů vše vysvětlili.
Veškeré informace jsou zveřejňovány na www stránkách MAS (www.mashj.cz/map), dále na
Facebooku – MAP pro Bruntálsko a jsou zasílány všem elektronickou poštou.
6. Diskuze
p. Kudelová říká, je smutné, že se tento dokument nedostane i mezi více učitelů, rodičů či
veřejnost, a domnívá se, že by bylo vhodné, kdyby se udělal výtah z dokumentu MAP, který
by pak byl otisknut ve zpravodajích obcí, nebo na stránkách obcí. MAP by se měl dostat do
podvědomí občanů.
P. Hradilová dodává, že by to nebyl špatný nápad, avšak by se toho měl chopit někdo
nezúčastněný a vytáhnout z dokumentu informace které by byli pro veřejnost zajímavé,
z pohledu odborného a realizačního týmu je toto nemožné, pro nás je celý dokument
zajímavý a pracovali jsme na něm dlouho a nevíme, co by nejvíce zaujalo.

7. Závěr

Předsedkyně ŘV p. Kudelová poděkovala všem zúčastněným, a také odbornému a
realizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci.
Datum příštího jednání Řídícího výboru, které bude závěrečné, bude zasláno elektronicky.

V Bruntále dne

Před podpisem tohoto zápisu s jeho textem vyslovili souhlas předseda a místopředseda ŘV.

Petra
Elblová

Digitálně podepsal Petra Elblová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27028640,
o=MAS Hrubý Jeseník, z.s. [IČ
27028640], ou=1, cn=Petra Elblová,
sn=Elblová, givenName=Petra,
serialNumber=P520183
Datum: 2017.11.07 14:16:21 +01'00'

Zapsala: Petra Elblová

PhDr.
Marcela
Žáková

Digitálně podepsal
PhDr. Marcela Žáková
Datum: 2017.11.07
13:01:07 +01'00'

Zápis ověřila: Marcela Žáková
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