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Zápis k jednání Řídícího výboru projektu MAP III 
 

Datum konání:  31. 8. 2022 
Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

Jednání Řídícího výboru projektu MAP III 

Počet členů - 10 

Program jednání: 

a) Činnost Řídícího výboru v projektu MAP ORP LITOMĚŘICE III 
b) Schvalování nového předsedy Řídícího výboru (jako předseda je navržena Ing. Veronika Šturalová, Město 

Litoměřice) 
c) Schvalování dokumentů projektu MAP ORP LITOMĚŘICE III  
d) Diskuze, náměty, připomínky 

 

 

Zápis: 

V úvodu přivítal realizační tým členy Řídícího výboru na prvním jednání v rámci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE III. 
Následně si vzala slovo manažerka projektu a představila program jednání. 

Ad a) 

ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast 
vzdělávání na území ORP Litoměřice. V rámci postupů MAP III vydaných MŠMT se členové ŘV dělí na povinné a 
nepovinné. 

ŘV si volí svého předsedu a řídí se platným Statutem a Jednacím řádem. O schválení nového předsedy ŘV a 
aktualizovaném Jednacím řádu a Statutu se bude jednat v dalších bodech programu. 

Činností ŘV je především proces společného plánování, rozvoj, aktualizace a schvalování MAP (nejen schvalování 
finálního dokumentu MAP, ale i příslušných dalších dokumentů – akční plány, strategický rámce apod.) 

ŘV byl ustanoven projektu MAP I a pokračoval v projektu MAP II. Takto ustanovený ŘV s občasnými personálními 
změnami zůstává stejný i v projektu MAP III.  

Účast na ŘV je dobrovolná, v případě povinných zástupců, pokud nechtějí být nadále členem ŘV, informují o tom RT. 

Jednání budou probíhat dle potřeby, min. 2x ročně, formou prezenční či online. 

Ad b) 

ŘV je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny všech členů. V současné době je celkem členů v ŘV 25, 
nadpoloviční většina je tudíž 14 členů. Z důvodu přítomnosti pouze 10 členů ŘV není ŘV usnášeníschopný. Na základě 
tohoto se v plném počtu přítomných členů ŘV a RT rozhodl, že hlasování proběhne formou per rollam. Toto 
hlasování bude zasláno chybějícím členům ŘV prostřednictvím e-mailové korespondence. Přítomní členové mohou 
hlasovat již nyní, jejich hlasy budou započítány do hlasování per rollam. 
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Jako nový předseda ŘV byla navržena Ing. Veronika Šturalová, Město Litoměřice. 

Přítomní členové se jednohlasně shodli na schválení paní Šturalové jako předsedy ŘV. Po oslovení chybějících členů 
ŘV bude dán všem členům ŘV výsledek hlasování. 

Ad c) 

Obdobná záležitost jako v bodě ad b.  

ŘV je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny všech členů. V současné době je celkem členů v ŘV 25, 
nadpoloviční většina je tudíž 14 členů. Z důvodu přítomnosti pouze 10 členů ŘV není ŘV usnášeníschopný. Na základě 
tohoto se v plném počtu přítomných členů ŘV a RT rozhodl, že hlasování proběhne formou per rollam. Toto 
hlasování bude zasláno chybějícím členům ŘV prostřednictvím e-mailové korespondence. Přítomní členové mohou 
hlasovat již nyní, jejich hlasy budou započítány do hlasování per rollam. 

ŘV bude schvalovat tyto dokumenty: 

1. Aktualizovaný Jednací Řád Řídícího výboru 

2. Aktualizovaný Statut Řídícího výboru 

3. Aktualizovanou Identifikaci dotčené veřejnosti 

4. Aktualizovaný Komunikační plán 

5. Aktualizovanou Organizační strukturu 

Ad 4) Po skončení programu byl členům ŘV dán prostor k námětům, připomínkám a diskuzi. Členové RT se společně 
s ŘV zabývali vhodnými daty konání, včetně časů. Dále se zabývali větší zapojeností členů do činnosti ŘV. Členy byly 
navrhovány náměty  - spojení jednání s přenosem dobré praxe, které se týká i například místa změny konání ( 
v jednotlivých školách, v TKM apod.). 

Po skončení diskuze bylo jednání Řídícího výboru ukončeno. 

 

Na jednání byli přítomni tito členové, kteří odhlasovali výše zmíněné body a jejichž hlasování bude připočtenu 
k hlasování per rollam 

1. Dominová Lucie 
2. Jarkovská Marcela 
3. Koťátková Irena 
4. Sluka Milan 
5. Šturalová Veronika 
6. Tomášková Irena 
7. Valešková Dominika 
8. Zingová Vladěna 
9. Smejkalová Martina 
10. Tvrzníková Irena 
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