
Zápis z 3. jednání Řídícího výboru 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě

Den a místo jednání: 

1. 6. 2020 – prostřednictvím e-mailové komunikace se členy ŘV 

s ohledem na situaci v ČR a karanténní opatření v souvislosti s 

COVID-19

Přítomní členové: viz. Prezenční listina online a doložená e-mailová komunikace

Program jednání:

1. Zahájení

2. Aktuálně z projektu

3. Proběhlé hlasování per rollam

4. Hlasování per rollam o dokumentu Roční akční plán 2020 - 2021

5. Závěr

Průběh jednání: 

1. Zahájení

a) Manažerka  projektu,  Ing. Kateřina  Kondýsková,  dne  1. 6. 2020  zaslala  všem  členům

Řídícího  výboru e-mail  s informací  o konání  3. Setkání  Řídícího  výboru prostřednictvím

elektronické komunikace (e-mailové komunikace) s ohledem na situaci v ČR v souvislosti

s opatřeními  spojenými  s COVID-19.  Zapisovatelem  je  manažerka  projektu  a jako

ověřovatele zápisu navrhla Mgr. Alenu Lukášovou, která s touto skutečností souhlasila.
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2. Aktuálně z projektu

a) Ing. Kateřina Kondýsková informovala členy Řídícího výboru o průběhu realizace projektu

prostřednictvím  zaslaného  dokumentu  Zpráva  o průběhu  realizace  projektu  MAP II

k 31. 5. 2020,  ze  kterého  se  členové  ŘV dozvěděli  informace  o projektu  od  posledního

2. Setkání  Řídícího  výboru  v  září  2019.  V  zaslaném  dokumentu  byly  informace  o

proběhlých aktivitách projektu,  o  pravidelném setkávání  realizačního týmu a pracovních

skupin, o hlasování per rollam a další.

3. Proběhlé hlasování per rollam

a) Ing. Kateřina Kondýsková dále informovala členy o proběhlém hlasování per rollam, které

probíhalo  v  průběhu  podzimu  a  zimy  2019/2020  a  týkalo  se  dokumentů  –  Průběžná

sebehodnotící  zpráva  příjemců  MAP II  a  Strategický  rámec  MAP do  roku  2023.  Oba

dokumenty byly odsouhlaseny s následujícím výsledkem:

dokument   Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II   => SCHVÁLEN  

PRO: 14; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 7

dokument   Strategický rámec MAP do roku 2023   => SCHVÁLEN  

PRO: 15; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 6

4. Hlasování per rollam o dokumentu Roční akční plán 2020 - 2021

a) Se souhlasem předsedy ŘV, Michalem Šmardou, zahájila manažerka projektu, Ing. Kateřina

Kondýsková, hlasování per rollam o dokumentu Roční akční plán 2020 – 2021, který byl

členům ŘV zaslán e-mailem. Výsledek hlasování o tomto dokumentu je následující:

dokument   Roční akční plán 2020 - 2021   => SCHVÁLEN  

PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 8
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5. Závěr

a) Ing. Kateřina Kondýsková konstatuje, že 3. Setkání Řídícího výboru bylo usnášeníschopné,

jelikož se ho v elektronické podobě zúčastnila nadpoloviční většina členů ŘV.

b) Další setkání Řídícího výboru proběhne v září 2020.

V Novém Městě na Moravě, 10. 6. 2020

Zapisovatel: Ing. Kateřina Kondýsková, manažerka MAP

Ověřovatel:  Mgr.  Alena Lukášová (vedoucí odboru Školství, kultury a sociálních věcí), zástupce

zřizovatele

 …........…....………...…..……     …........…....………...…..……

                 Mgr. Alena Lukášová                  Michal Šmarda

          ověřovatel zápisu             Předseda ŘV MAP II
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