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Zápis a usnesení 

z pracovního jednání Řídícího výboru (ŘV) projektu 

Místní akční plán III - rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023119, 

které se uskutečnilo 

v zasedací místnosti MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s., náměstí Míru 2, 795 01 

Rýmařov 

dne 17.10. 2022 od 15:30 hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, z toho 16 členů ŘV 

 

1) Zahájení 

Ing. Nikola Pohanělová zahájila jednání, přivítala přítomné na 1. jednání ŘV v rámci 

projektu MAP III. Na programu je projednání a schvalování aktualizovaných dokumentů, 

které byly všem členům zaslány e-mailem, volba předsedy, volba vedoucích 

pracovních skupin. Projekt bude zaměřený na tvorbu dokumentů, realizace projektu 

potrvá do listopadu 2023. 

 

2) Aktualizované složení ŘV 

Ing. Nikola Pohanělová prezentovala návrh, ŘV by měl pracovat i nadále v podobném 

složení jako v minulém projektu, nově je v návrhu paní Markéta Barschová (ZŠ 

Břidličná), pan Petr Pecha (RÝMAŘOVSKO, o.p.s., paní Renata Baslarová (ZŠ 

Rýmařov, Jelínkova 1). Naopak v návrhu není Bc. Václava Martinásková, kterou MSK 

nejmenoval jako zástupce do MAP. Celkem je tedy návrh na 23 členů ŘV pro projekt 

MAP III. 

 

Přítomní neměli k aktualizovanému složení ŘV žádné otázky či námitky, proto bylo 

přistoupeno k hlasování. 

 

Hlasování: Kdo schvaluje aktualizované složení ŘV? 

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje aktualizované složení ŘV. 

 
3) Volba předsedy  

Ing. Nikola Pohanělová informovala o návrhu, aby předsedkyní ŘV byla opět Mgr. 

Marcela Staňková DiS. 

 

Přítomní neměli k uvedenému žádné připomínky, neměli ani jiný návrh na předsedu 

a místopředsedu, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s tím, aby předsedkyní ŘV byla Mgr. Marcela Staňková DiS.? 

 Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 



2  

Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje Mgr. Marcelu Staňkovou DiS. 

jako předsedkyni ŘV. 

 

 

4) Aktualizovaný Statut a Jednací řád (schvalování) 

Ing. Nikola Pohanělová stručně shrnula hlavní obsah Statutu a Jednacího řádu. Přítomní 

byli dotázáni, zda mají k dokumentům připomínky. Nebylo tomu tak, proto bylo 

přistoupeno k hlasování: 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s aktualizovaným zněním Statutu Řídícího výboru MAP III? 

 

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje aktualizovaný Statut Řídícího výboru MAP 

III. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s aktualizovaným zněním Jednacího řádu Řídícího výboru MAP 

III? 

 

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje aktualizovaný Jednací řád Řídícího výboru MAP. 

 
 

5) Organizační struktura projektu MAP, Komunikační plán (schvalování) 

Ing. Nikola Pohanělová představila návrh organizační struktury MAP – Realizační tým, 

Řídící výbor, Pracovní skupiny a návrh Komunikačního plánu. Upozornila, že hlavní 

změnou oproti minulému projektu je menší počet členů pracovních skupin i pracovních 

pozic v realizačním týmu. Dále byl představen návrh komunikačním plánu, který 

obsahuje všechny důležité nástroje komunikace s cílovými skupinami projektu. Přítomní 

byli dotázáni, zda mají k uvedenému připomínky, nebylo tomu tak, proto bylo přistoupeno 

k hlasování: 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s návrhem organizační struktury MAP? 

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje návrh organizační struktury MAP. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí s návrhem komunikačního plánu MAP? 

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: Řídící výbor schvaluje návrh komunikačního plánu. 



3  

 

6) Schválení vedoucích pracovních skupin a složení pracovních skupin 

Ing. Nikola Pohanělová připomněla, že návrhy na vedoucí jednotlivých pracovních skupin 

jsou uvedeny v podkladech, které členové ŘV předem obdrželi. U většiny pracovních 

skupin je v návrhu stejný vedoucí, jako v minulém projektu. Změna je navrhována pouze 

u pracovní skupiny pro matematickou gramotnost. Na novou vedoucí je navržena Mgr. 

Marcela Štěpaníková – Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o, která byla v 

minulosti členkou této pracovní skupiny. Přítomní pak neměli k vedoucím nebo členům 

pracovních skupin žádné otázky či námitky, neměli jiné návrhy, proto bylo přistoupeno k 

hlasování. 

 

Hlasování: Kdo schvaluje navrhované vedoucí pracovních skupin a složení pracovních 

skupin? 

 Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: Řídící výbor tímto schvaluje vedoucí pracovních skupin a složení pracovních 

skupin dle návrhu. 

 

 

 

7) Složení realizačního týmu a Identifikace dotčené veřejnosti 

Složení realizačního týmu 

Realizační tým vychází z minulých projektů MAP, jenom je podstatně menší, protože 

i projekt musel být naplánován v omezeném rozsahu. Jednotlivé pracovní pozice jsou 

uvedeny v tabulce realizační tým. 

 

Identifikace dotčené veřejnosti 

Jde o dokument, který může být průběžně projednáván a aktualizován, zahrnuje složení 

pracovních skupin, přehled škol a přehled organizací zabývající se oblastí výchovy a 

vzdělávání dětí a mládeže do 15 let mimo školy na území ORP Rýmařov. 

 

Usnesení: Řídící výbor bere na vědomí přílohu Realizační tým projektu a 

dokument Identifikace dotčené veřejnosti. 

 

 

8) Závěry z jednání 

Ing. Nikola Pohanělová – manažerka projektu ještě připomněla základní data k realizaci 

projektu – realizace od 1. 9. 2022 do 30.11.2023, jde hlavně o společnou aktualizaci 

dokumentů, pak by měl navázat projekt MAP IV, kde už by měly být zase umožněny 

např. vzdělávací aktivity pro pedagogy apod.  

Poté poděkovala všem přítomným za účast a spolupráci.  

 

 

Na závěr byl domluven termín pro další jednání ŘV, a to 12.12.2022 a to od 16 hodin. Místo 

bude upřesněno.  
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Zapsala: Ing. Nikola Pohanělová 

Ověřila: Michaela Hebláková 

 

 

 

Podpis předsedkyně ŘV, Mgr. Marcela Staňková, DiS. 

V Rýmařově dne 17.10.2022 

 
Přílohy zápisu: 

1. Aktualizované složení ŘV MAP III Rýmařovsko 

2. Aktualizovaný Statut ŘV 

3. Aktualizovaný Jednací řád ŘV 

4. Organizační struktura MAP III, Složení realizačního týmu, Identifikace dotčené veřejnosti 

5. Komunikační plán MAP III 

 


