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ZÁPIS 

ze setkání Řídícího výboru 

projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II 

dne 30.9.2021 od 14:00 

v konferenčním sále Multifunkčního domu Bystré 

Přítomni: viz prezenční listina 

1) Manažer projektu přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 10 členů ŘV, což je 

nadpoloviční většina. ŘV je tedy usnášení schopný.  

 

2) Realizační tým zhodnotil aktivity, které proběhly v době distanční výuky. Šlo 

především o workshopy, ale i o konferenci vzdělávání na Poličsku.  

 

3) V další části jednání bylo projednáno podání žádosti do Výzvy č. 02-20-082 Akční 

plánování v území (MAP III). Cílem jednání bylo potvrzení nositelství MAS POLIČSKO 

z.s. a poskytnutí základních informací o něm.  

 

Podání žádosti do této Výzvy je možné v období 30.9.2020 – 31.3.2022. O možném 

podání žádosti o dotaci v rámci této výzvy a tím být nositelem projektu byli osloveni 

potencionální žadatelé z území a to Mikroregion Poličsko - starostové jednotlivých 

obcí a město Polička. Na své valné hromadě MAS v květnu 2021 byli členové MAS 

(obce, podnikatelé, NNO) informováni o tom, že MAS POLIČSKO má záměr být 

žadatelem a tedy i nositelem MAP III. Zástupci města Poličky a svazku obcí na svých 

jednáních vyjádřili, že nechtějí být nositeli projektu. Město Polička navrhuje 

spolupráci v rámci realizace projektu. Řídící výbor tedy souhlasí s tím, aby nositelem 

projektu byla MAS POLIČSKO z.s. 

 

Zároveň byla oslovena všechna školská zařízení k tomu, aby vyjádřila svůj 

souhlas/nesouhlas se do projektu zapojit.  Na území Poličska je 28 základních a 

mateřských škol včetně 1 speciální mateřské školy a základní školy. Nesouhlas se 

zapojením se projektu MAP III vyslovily dvě mateřské školy. Se zapojením do projektu 

tedy souhlasilo 26 ZŠ a MŠ a dále 2 ZUŠ a SVČ MOZAIKA. 

Zároveň proběhlo oslovení všech zřizovatelů základních a mateřských škol v území 

Poličska.  
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4) Důležitým bodem jednání ŘV bylo poskytnutí informací o záměru aktualizovat 

Strategický rámec MAP. Poslední aktualizace proběhla k 26.11.2019. Strategický 

rámec pro období 2021 – 2027 se bude vepisovat do nových aktualizovaných tabulek. 

V průběhu měsíce října proběhne oslovení všech škol k zasílání podkladů pro 

aktualizace SR.   

 

5) Dále byly členům ŘV představeny aktivity, které proběhnout ve školním roce 

2021/2022. 

 

6) V závěrečné části jednání byli přítomní seznámeni s pilotáží Středního článku, který 

v okrese Svitavy probíhá.  

 

Zápis byl zaslán všem členům a účastníkům ŘV emailem.  
 

Konec setkání:  15:00  
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Usnesení Řídícího výboru ze dne 30.9.2021 

 

ŘV schvaluje: 

• Podání žádosti do Výzvy č. 02-20-082 Akční plánování v území, žadatelem a nositelem 
projektu MAP III bude MAS POLIČSKO z.s a to pro území MAS POLIČSKO z.s. 
 

Hlasování – PRO – 10, PROTI – 0 

 
ŘV pověřuje: 

• MAS POLIČSKO z.s. k podání žádosti do Výzvy č. 02-20-082 Akční plánování v území 

 
ŘV bere na vědomí: 

• Aktuální informace o realizaci projektu v době distanční výuky 

• Informace o plánované aktualizace Strategického rámce MAP POLIČSKO II 

• Informace o plánu aktivit ve školním roce 2021/2022 

• Informace o pilotáži Středního článku na Svitavsku 

 

V Bystrém dne 1.10.2021 

Zapsala: Jiřina Marečková 

 

    

 

Mgr. Jan Neudert                  

  předseda ŘV       
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