
 
 

 

REGION HANÁ 

Z A P S A N Ý  S P O L E K 

 

Region HANÁ, z.s 
Náměstí T.G.Masaryka 99 

 

783 44 Náměšť na Hané 
tel.: +420 585 754 622 

region.hana@regionhana.cz  

 

V Náměšti na Hané         Datum: dne 25. 04. 2018 

 

  

Zápis ze setkání v rámci projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II  

25. 04. 2018 od 13:00 hod. v Náměšti na Hané (přísálí OÚ) 
 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584 

 

Program jednání: 

1) Informace o projektu MAP II (představení plánovaných aktivit v rámci projektu MAP II) 

2) Revize členů Řídícího výboru, pracovních skupin. Diskuze o potenciálních členech do pracovních 

skupin v rámci projektu 

3) Diskuze o možných zástupcích v rámci povinné klíčové aktivity 2.7 Podpora škol v plánování 

4) Informace o plánovaných výzvách pro školy z MAS pro r. 2018 (J. Brzák) 

5) Diskuze a individuální konzultace 

 

Ad 1) 

Mgr. Marta Husičková (koordinátor projektu) přivítala přítomné a představila přítomným program jednání.   

Ing. Kateřina Vičarová (hlavní manažerka projektu) promítla přítomným svoji powerpointovou prezentaci 

prostřednictvím které seznámila účastníky s délkou realizace projektu, počtem zapojených školských 

subjektů, informovala o povinných klíčových aktivitách, atd.  

Ad 2) 

Ing. Kateřina Vičarová informovala přítomné o složení realizačního týmu. Představila přítomným strukturu 

Řídícího výboru. Podkladem pro ŘV byl původní ŘV (z MAP I). Následně proběhla diskuze nad potenciálními 

novými členy z nově přistupujících ORP. Rovněž postupy MAP definují složení ŘV a některé nově 

požadované zástupce. Diskutovaná členská základna bude podkladem pro úvodní setkání ŘV, které 

plánujeme cca na podzim letošního roku, kde bude schválena.  

Projekt Venkovské školy má již funkční facebook, webové stránky. Marta Husičková vyzvala přítomné, aby 

se přidaly k facebooku projektu. Projekt Venkovské školy má i svoje vlastní logo, které bude požíváno 

k propagaci projektu.  

Dále byli přítomní seznámeni s pracovními skupinami, které svoji činnost zahájí od září 2018. V projektu 

bude fungovat 8 PS. Proběhla diskuze nad potenciálními členy do všech PS. 
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Ad 3) 

 

Ing. Kateřina Vičarová seznámila přítomné s klíčovou aktivitu 2.7 Podpora škol v plánování. Každá zapojená 

ZŠ a MŠ bude mít do této aktivity zapojenou osobu, která bude realizačnímu týmu předávat informace do 

této aktivity.  

 

Dále byly přítomným nastíněny plánované implementační aktivity (např. na podzim se uskuteční akce 

,,Sázíme stromy“).  

 

Ad 4) 

Ing. Jaroslav Brzák (hlavní manažer MAS) nastínil plánované výzvy MAS pro oblast školství. Podrobně byla 

rozebrána výzva – IROP – Infrastruktura základních škol. Plánované datum vyhlášení výzvy se předpokládá v 

průběhu května, max. dotace na 1 projekt 1 mil. Kč. Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné 

infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností. Cíle bude dosaženo 

podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu 

ke kvalitnímu vzdělávání a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí. Dále bude vyhlášena výzva pro oblast 

zájmového a neformálního vzdělávání. Informace ohledně výše dotace, budou upřesněny.  

 

Ad 5) 

 

Marta Husičková nabídla ředitelům možnost navštívit výstavu Cosmos Discovery v Brně.  

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Prezenční listina s kontakty 

Příloha č. 2: Powerpointová prezentace 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 27. 04. 2018       Ing. Kateřina Vičarová, v.r.  
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