
   

  

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811 

 

Zápis z jednání Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP 

Čáslav III, který se konal dne 21. června 2022 od 15:00 do 16:30 hod.  

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Jednání zahájil manažer projektu, a po přivítání přítomných členů konstatoval, že ŘV není v tomto 

složení usnášeníschopný. (Přítomno bylo celkem sedm z celkového počtu patnácti členů ŘV). Přesto 

pak přistoupil k projednání jednotlivých bodů dle navrženého programu: 

1. Informace o podkladech pro aktualizaci Strategického rámce MAP 

Strategický rámec MAP včetně investičních záměrů v území na období 2021 – 2027, který byl řídícím 

výborem naposledy schválen 21. prosince 2021, byl po schválení Řídícím výborem MAP předán na 

sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje s žádostí o postoupení na portál Územní 

dimenze MMR. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategické rámce MAP 2021+ (mmr.cz) 

Další aktualizace Strategického rámce byla dle PpŹP a Postupů MAP III možná nejdříve po uplynutí 

šesti měsíců, v tomto případě tedy 21. června 2022. 

Pozvání na setkání ŘV MAP přijali tentokrát také dva hosté, Mgr. Jaroslav Havránek – starosta obce 

Třebešice a Michaela Krajčová z Odboru investic MěÚ Čáslav. 

Následně proběhla diskuze ohledně nově navrhovaných investičních záměrů: 

P. Krajčová informovala o záměru tří čáslavských základních škol a Mgr. Havránek představil 

potřebnost vybudování mateřské školy v obci Třebešice. 

Vzhledem k výše popsané nízké účasti na tomto zasedání ŘV bylo rozhodnuto, že hlasování bude 

realizováno formou per-rollam. Možnost takového hlasování je zakotvena v Jednacím řádu ŘV MAP, 

který byl schválen dne 29. března 2022. Veškeré podklady pro rozhodování měli všichni členové ŘV 

k dispozici s čtrnáctidenním předstihem před termínem původně stanoveného termínu zasedání ŘV 

MAP. Materiály k zasedání ŘV jim byly zaslány v souladu s jednacím řádem ŘV. 

 

 

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/strategicke-ramce-map-2021


   

  

 

2. Výsledek hlasování per-rollam - Aktualizace SR MAP. 

Návrh hlasování per rollam ze dne 22. června 2022: 

Vážení členové ŘV MAP, 

vzhledem k nízké účasti na včerejším zasedání Řídícího výboru MAP bych Vás chtěl požádat o hlasování nad 
návrhem aktualizovat dokument Strategický rámec MAP – investiční priority pro období 2021 – 2027 formou 
per rollam. 

Seznam investičních záměrů škol identifikovaných v období leden – červen 2022 naleznete v příloze. 

Věnujte prosím pozornost pravidlům hlasování uvedeným níže. 

Předmět hlasování: 

Návrh usnesení č. 5/2022 

Řídící výbor MAP pro SO ORP Čáslav schvaluje aktualizovanou verzi dokumentu Strategický rámec MAP, 
jehož součástí je seznam investičních priorit pro období 2021 - 2027, který je přílohou této zprávy. 

Pravidla hlasování per rollam: 

 a) Hlasování per rollam probíhá e-mailem s vyjádřením hlasování slovy: PRO, PROTI, ZDRŽUJI SE (odpovědi 
Přijímám, nebo ANO, nejsou platné). 

b) Lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je 72 hodin. 

c) Každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat 
"Odpovědět všem", tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-
mailu. 

d) Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 48 hodin po skončení 
hlasování. 

e) Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližšího zasedání ŘV. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Výsledek hlasování per rollam ze dne 27. června 2022 
 
Dobrý den, 
 
moc všem děkuji za hlasování a jak praví pravidla, oznamuji tímto jeho výsledek. 

Návrh usnesení č. 5/2022 ve znění Řídící výbor MAP pro SO ORP Čáslav schvaluje aktualizovanou verzi 
dokumentu Strategický rámec MAP, jehož součástí je seznam investičních priorit pro období 2021 - 2027 byl 
členy ŘV MAP schválen hlasováním per rollam v tomto počtu hlasů: 



   

  

Celkový počet členů ŘV: 15 

Hlasovalo celkem 14 členů ŘV, a to následovně: 

PRO - 14 

PROTI - 0 

ZDRŽEL SE - 0 

 

3. Informace o postupu projektu. 

Manažer projektu dále informoval o činnosti a výstupech pracovních skupin – (PS pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka, PS pro rozvoj matematické gramotnosti a 

potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání a PS financování), jejichž činnost 

plynule navázala na předchozí realizaci a probíhá v souladu s nastaveným harmonogramem projektu. 

4. Závěr  

Termín příštího zasedání řídícího výboru nebyl pevně stanoven. Vzhledem k předpokládané potřebě 

aktualizace Strategického rámce MAP a nových poznatků z území se další setkání uskuteční 

pravděpodobně v lednu 2023. Přesné datum jednání bude členům ŘV MAP zasláno s dostatečným 

předstihem v souladu s jednacím řádem. 

 

 

 

Zapsal:                                                                                                         Zápis ověřila: 

Mgr. Norbert Kobela                                                                                Ing. Mgr. Jana Vítková 

manažer projektu MAP                                                                            ZŠ Čáslav, Masarykova 


