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Zápis z jednání řídícího výboru 

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Blansko 

 
 

Datum: 16. 02. 2016, 14.00 

Místo: jednací místnost města Blanska 

Přítomni: podle prezenční listiny 

 

Program: 

O projektu (Ing. Kučerová) 
Investice (Ing. Revenda) 
Informace o zkušenostech z jiných měst (Mgr. Břetislav Svozil) 
Schválení a přijetí Jednacího řádu a Statutu řídícího výboru  
Volba předsedy - hlasování 
Závěr (informace o konání kulatého stolu 18. 3. 2016) 
 

 

Klára Kučerová přivítala přítomné. Krátce shrnula body programu. Dále představila projekt MAP 

jeho cíle a časový harmonogram. Analytická část projektu by měla být realizovaná do června 

2016, strategická část do roku 2023. Viz prezentace. Nabídka učitelským sborům, platformy MAP. 

Informovala o funkci řídícího výboru. Nakonec vyzvala přítomné k zamyšlení, jak si v budoucnu 

představují stav vzdělávání v okrese a k šíření projektu ve svém okolí. 

Účastníci se následně představili.  

 

Slovo následně dostal Břetislav Svozil, který představil sebe a svou činnost. Informoval o festivalu 

vzdělávání EduSpace. Zodpověděl otázku o začlenění knihoven do vzdělávání. I knihovny patří ke 

vzdělávání v rámci projektu města vzdělávání. 

 

Ing. Petr Revenda se zaměřil na investice v návaznosti na projekt MAP, Provázanost investic 

podléhají schvalovacímu procesu podle typu investic. Informoval o dalších aktivitách, které 

nebudou podléhat schvalovacímu procesu.  

Typy investic, které budou podporované v rámci osy II:  

podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora sociální inkluze, stavení úpravy, 

pořízení vybavení),  

podpora infrastruktury pro základní vzdělávání, 

Podpora infrastruktury vysokých škol,  

Podpora infrastruktury celoživotní vzdělávání,  

Podpora infrastruktury zájmové a neformální vzdělávání mládeže   

 

Posledním bodem programu bylo hlasování o schválení Jednacího řádu Řídícího výboru projektu 

MAP rozvoje vzdělávání pro území ORP Blansko, Statusu Řídícího výboru projektu MAP rozvoje 

vzdělávání pro území ORP Blansko a volba předsedy výboru. Oba výše zmíněné dokumenty byly 

účastníkům zaslány předem.  
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Statut Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP 

Blansko. 

Hlasování: 

Pro: všichni přítomní 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: 

Status Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Blansko byl 

jednomyslně schválen. 

Jednací řád Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území 

ORP Blansko. 

Hlasování: 

Pro: všichni přítomní 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: 

Jednací řád Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Blansko. 

byl jednomyslně schválen. 

Volba předsedy Řídícího výboru. 
Ivo Polák navrhl za předsedu výboru Františka Novotného starostu městyse Křtiny. 
 
Hlasování: 

Pro: všichni přítomní (kromě navrhovaného Františka Novotného) 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 
Usnesení: 

Za předsedu výboru byl zvolen starosta městyse Křtiny František Novotný. 

 

 

 

Zápis ověřil:  .................................    ……………………………………….. 

                                                datum           František Novotný  

 

 


