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ZÁPIS 

6. setkání Řídícího výboru 

projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II 

dne 31.1.2022 od 10:00 

online na platformě Google Meet 

Přítomni: přítomno 10 členů Řídícího výboru  

Za realizační tým: Petra Jílková, Leona Šudomová 

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

nadpoloviční většina. ŘV je tedy usnášení schopný. Realizační tým představil aktuální 

informace o průběhu realizace MAP II a zároveň seznámil přítomné s plánovanými 

aktivitami pro příští období. 

 

2) Důležitým bodem jednání ŘV je představení aktualizovaného Strategického rámce 

MAP II. Poslední aktualizace proběhla 26.11.2019. Tato verze SR MAP byla 

zaktualizována pouze do té míry, že u záměrů, které byly v období 11/2019 – 11/2021 

zrealizovány, byla tato informace nově uvedena.  Dále byly prezentovány tabulky 

s investičními záměry 2021 – 2027 dle nového vzoru.  

 

3) Dále byla prezentována 3. sebehodnotící zpráva, která bude přílohou nadcházející 

ZOR. 

 

4) V závěrečné části jednání byli přítomní seznámeni s návrhem plánované Konference 

vzdělávání, která je plánována na květen 2022. Bližší organizace bude konzultována 

v pracovních skupinách a k zapojení budou osloveny všechny vzdělávací instituce na 

Poličsku. 

 

5) Všichni členové ŘV po jednání obdrželi mailem podklady pro hlasování per-rollam: 

 

• Aktualizovaný Strategický rámec MAP s investičními záměry pro období 2021 – 2027 

• Původní Strategický rámec se „zakonzervovanými „investičními záměry 2014-2020 (v 
rámci aktualizace byly označeny již zrealizované záměry) 

• 3. průběžnou sebehodnotící zprávu MAP II za období 1.10.2020 – 30.9.2021 (3.rok 

realizace) 

 

Do 2.2.2022 hlasovalo 12 členů ŘV (nadpoloviční většina) 
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Usnesení Řídícího výboru ze dne 2.2.2022 

 

ŘV schvaluje: 

• Aktualizovaný Strategický rámec MAP s investičními záměry pro období 2021 – 2027 

• Původní Strategický rámec ze „zakonzervovanými „investičními záměry 2014-2020 

• 3. průběžnou sebehodnotící zprávu MAP II za období 1.10.2020 – 30.9.2021 (3.rok 

realizace) 
 

 

ŘV bere na vědomí: 

• Aktuální informace o realizaci projektu a plán aktivit na další období 

 

V Bystrém dne 2.2.2022 

Zapsala: Leona Šudomová 

 

    

 

Mgr. Jan Neudert                  

  předseda ŘV                                 
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