
 

 

 

ZÁPIS č. 1 z jednání Řídícího výboru  

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ORP Semily 

 

Termín a místo jednání: 27. 8. 2018, Městský úřad Lomnice nad Popelkou 
Přítomní: viz prezenční listina 
 

1. Zahájení 
 
P. Sádek:  

 zahájil jednání  

 zápisem z jednání pověřena Kateřina Wimmerová 

 ověření zápisu Lenka Králová 
 Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti. 

 Návrh na vložený bod programu – schválení Komunikační strategie MAP (bod 6) 
Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti. 
 

 

2. Úvodní informace o projektu MAP Semilsko II 
 
P. Sádek: 

 informace o podání žádosti MAP II – zatím stále v procesu hodnocení, čeká se na vyjádření 
arbitra 

 realizace MAP II od 1. 6. 2018 - přípravné práce – příprava vzdělávacích aktivit, Den 
pedagogických inspirací, Pracovní skupiny 

 příprava Bulletinu – opět budou vycházet a dodávat se do jednotlivých škol, po schválení 
projektu 

 Regionální identita – vydání regionální učebnice Lomnicka a Semilska, 1. schůzka autorského 
týmu již v září, dokončení září 2019 

 Vlastivědné vycházky – ve spolupráci s klubem dějepisářů 

 navázání spolupráce s muzeem v Lomnici a v Semilech 

 navázání spolupráce s knihovnami – pro 1. i 2. stupeň 

 pro školení a semináře respektování harmonogramu školního roku – prázdniny, konec školního 
roku, uzavírání známek 

 navázání na Klub ředitelů z MAP – plánovaná akce 18. – 19. říjen 2018 v Kacanovech 

 zajištění rodilého mluvčího – původní termín zahájení praxe od 1. 9. 2018, po schválení MAP 
se termín upřesní 

 rozšíření akce Vědecký jarmark (polytechnika) – dříve pro Slanou a Košťálov, rozšíření i pro 
další školy 

 v rámci MAP je plánováno podpořit vlastivědnou soutěž Historiáda – rok 2019 v ZŠ T. G. M. 
v Lomnici nad Popelkou, podpora MAS i MAP 
 
 

 



 

3. Představení členů Řídícího výboru pro MAP II 
 
P.Sádek:  

 představení navrhovaných členů 
 
 

Příjmení Jméno Subjekt, pozice v organizaci, pozice v Řídícím výboru 

Mgr. Šimek Josef 
Město Lomnice nad Popelkou, starosta, Mikroregion Tábor, za 
zřizovatele a učitel ZUŠ Lomnice nad Popelkou 

Ing. Sábl Tomáš Město Semily, 1. místostarosta, za zřizovatele 

Lampa Dalibor 
Obec Benešov u Semil, starosta, Mikroregion Pojizeří, předseda, za 
zřizovatele 

Mgr. Králová Lenka ZŠ T. G. M. Lomnice nad Popelkou, učitelka 

Kvintusová Lenka MAS Achát, manažer, zástupce MAS 

Ing. Klacková Alena MAS Brána do Českého ráje, zástupce MAS 

Mgr. Šromová Kateřina Městský úřad Semily, vedoucí odboru školství 

Mgr. Zajícová Jaromíra ZŠ a MŠ Slaná, ředitelka, zástupce ZŠ a MŠ 

Bc. Bártová Věra 
SVČ Lomnice nad Popelkou, ředitelka, zástupce volnočasového 
zařízení 

Mgr. Šidlichovská Jana 
Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, 
ředitelka školy 

Mgr. Morávková Lenka Lomnice nad Popelkou, zástupce rodičů 

Bc. Žáková Jana KAP Libereckého kraje 

Mgr. Krejčová Kateřina ZŠ Libštát, učitelka 

Mgr. Vavřenová Hana ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily, zástupce ředitele, zástupce ZŠ 

Jech Tomáš Učitel, skaut 

Mgr. Ženatá Alena ZŠ T. G. M. Lomnice nad Popelkou, ředitelka, zástupce ZŠ 

Mgr. Stránská Jarmila MŠ Luční Semily, učitelka, zástupce MŠ 



 

Mgr. Dvořan Stanislav NIDV Liberec, Centrum podpory projektu SRP 

Vávrová Zuzana 
MŠ Klubíčko Lomnice nad Popelkou, zástupce ředitele, zástupce 
rodičů MŠ 

 

4. Volba předsedy Řídícího výboru 
 
P. Sádek: 

 vznesl podnět na zvolení nového předsedy, o funkci se nikdo z přítomných dobrovolně 
nepřihlásil 

 vznesl návrh na předsedu - pana Mgr. Josefa Šimka – ten s návrhem souhlasil 
 Hlasování: 12 pro, 1 zdržel se, 0 proti 

 

5. Schválení Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP II 
 
P. Sádek: 

 návrh listiny Statutu a Jednací řád ŘV MAP II, předem rozesláno 

 aktualizováno od MAP 
 Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti 
 

6. Schválení dokumentu Komunikační strategie 
 
P. Sádek: 
- představil dokument, který byl členům ŘV rozeslán, nikdo z přítomných neměl doplňující 
otázky 
 Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti 

 

7. Představení realizačního týmu MAP Semilsko II 
 
P. Sádek: 

 představil RT pro projekt MAP Semilsko II 
- P. Sádek – hlavní manažer projektu, koordinátor 
- M. Vlášek – finanční manažer 
- K. Wimmerová – manažer projektu – administrátor 
- K. Šromová – koordinátor spádovosti škol 
- L. Morávková – odborný expert 
- H. Vavřenová – odborný expert 

 

 každá škola by měla mít zástupce pro komunikaci s realizačním týmem MAP II – 
ředitelé v rámci Klubu ředitelů  

 
 
 
 



 

8. Schválení vedoucích pracovních skupin projektu MAP Semilsko II 
 
P. Sádek: 

 pro MAP II bude 6 pracovních skupin 

 schůzka pracovních skupin 4x ročně napříč školami – svolávají vedoucí pracovních skupin 

 vedoucí pracovních skupin zajistí výstupy z jednotlivých setkání 

 témata a inspirace od členů pracovních skupin a jednotlivých potřeb  
 
představení pracovních skupin a vedoucích skupin: 

- Matematická gramotnosti – L. Morávková  
- Čtenářská gramotnost – L. Morávková 
- Předškolní vzdělávání – K. Wimmerová 
- Zájmové a neformální vzdělávání – P. Sádek 
- Rovné příležitosti – H. Vavřenová 
- Financování – M. Vlášek 

 
 Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti 
 

9. Diskuze  
 
p. Jana Žáková, KAP LK: 

 momentálně zastupující člen za KAP, výběrové řízení na KAP pro tuto funkci 

 KAP nově spolupracuje se středními školami, Krajskou knihovnou, psychologické poradny, IQ 
Landia 

 IQ Landia je ve spolupráci se školami na podporu polytechniky v ZŠ pro pedagogy 

 Krajská knihovna spolupracuje se školami v rámci čtenářské a matematické gramotnosti 

 nabídka z KAP na Facebookových profil  

 KAP a MAP mají sdílený kalendář, aby se zabránilo dublovaným akcím  
 
P. Sádek: 

 vyzvání členů ŘV pro připojení Facebookové stránce MAP a pro rozšíření této informace na 
školách – všechny aktuální informace, připravované akce  

 

10.  Závěr  
 
J. Šimek: 

 poděkování za účast všem členům ŘV jako nově zvolený předseda ŘV  
 

 

Zapsala: Bc. Kateřina Wimmerová 
 
Zápis ověřila: Mgr. Lenka Králová 31.8.2018 
 
Mgr. Petr Sádek, hlavní manažer projektu MAP Semilsko II 
 
Mgr. Josef Šimek, předseda Řídícího výboru 


