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Zápis z jednání Řídícího výboru 
MAP II NOVOMĚSTSKO 

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009046 

  

Jednání Řídícího výboru bylo zahájeno v 10:00 hod., kdy vedoucí oddělení školství, kultury a sportu 

pan Mgr. Václav Kupka přivítal všechny přítomné. Následně seznámil všechny členy Řídícího výboru 

s programem. Jednání se účastnil i starosta Nového Města nad Metují pan Petr Hable, který 

poděkoval realizačnímu týmu MAP II Novoměstsko za odvedenou práci. Hlavní manažerka projektu 

Ing. Olga Prázová (dále jen „HM“) zahájila samotné jednání Řídícího výboru. Zápisem byl pověřen 

projektový manažer MAP II Novoměstsko, který byl přítomen na jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 2020-01 

Řídící výbor schvaluje program jednání. 

 

     Hlasování: PRO - 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0  

 

 

 

 

 

 

Program 

  1. Úvod 

◦ Zahájení jednání ŘV 

◦ Informování o realizaci projektu  

  2. Projekt v období 01. – 05./2020 

◦ Co proběhlo v projektu 

  3. Plán aktivit na 2.pololetí 2020 

  4. Střední článek 

  Diskuze 

  Závěr 
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Usnesení č. 2020-02 

Řídící výbor bere na vědomí informace o realizaci projektu.   

 

Prvním bodem jednání bylo informování o realizaci projektu MAP II Novoměstsko. 

HM podrobně představil a informoval o realizaci ve vztahu k ŘO – MŠMT. Dále o strategickém řízení 

a plánování ve školách a také o samotné evaluaci, která probíhá interně i externě.  

 

Usnesení č. 2020-03 

Řídící výbor bere na vědomí informace o projektu. 

 

     Hlasování: PRO - 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0  

 

Dalším bodem jednání bylo projednání projektu v období 01. – 05. / 2020 

HM podrobně představil a informoval o jednotlivých aktivitách projektu pro toto období. 

. 

 

Usnesení č. 2020-04 

Řídící výbor schvaluje plán aktivit na 2. pololetí 2020 projektu. 

 

     Hlasování: PRO - 13 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0  

 

• HM projektu informoval o naplánovaných aktivitách v období podzim 2020 – jaro 2021, pro 

ucelený přehled členů ŘV o projektu.  

Také byla zmíněna komunikace projektu pro povědomí veřejnosti a změna adresy hlavní kanceláře 

MAS POHODA venkova, z.s. Dále HM projektu informoval přítomné členy o tzv. středním článku 

podpory.  

V diskuzi pan Mgr. Kupka doplnil informace ohledně on-line porad s Mgr. Svatavou Odlovou a jejími 

zástupci z KÚ KHK. Přítomní kvitovali o vzájemných zkušenostech z období domácí výuky. 
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Zástupci KÚ KHK doplnili informace ohledně probíhající spolupráce s digitální pohotovostí, která 

podporovala školy v období uzavření škol. Dále předali informace, že v přípravném týdnu se budou 

konat dvě školení. A to na Google classroom a Microsoft Teams.  

• Jednání bylo ukončeno v 11:30 hod., HM poděkoval všem členům za účast a aktivní 

spolupráci. 

 

Zapsala: Bc. Jana Fišerová 

v Novém Městě nad Metují dne 03. 06. 2020 

 

 

 

 

_____________________________  ___________________________ 

Ing. Olga Prázová Mgr. Václav Kupka 

hlavní manažer projektu předseda ŘV MAP II Novoměstsko 

 


