
Zápis z 6, setkání Řídícího výboru MAP pro so ORP Kutná Hora li 
ze dne 23. března 2021 

Místo: online, aplikace Google Meet 
Začátek: 15:00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Program: 

• Zahájení, představení programu 
• Přivítání nových členů, aktualizace členů řídícího výboru 

• Aktualizace a schválení investičních záměrů ve strategickém rámci 

• Schválení žádosti MAP Ill 
• Informace z MAS a MAP li 
• Diskuze, závěr 

1. Zahájení, představení programu 
Na úvod všechny přítomné přivítala předsedkyně řídícího výboru Dana Vepřková a předa la slovo 

manažerce Kamile Drtilové. Manažerka v krátkosti představila program setkání. Řídící výbor se sešel 

v usnášení schopném stavu. Prezentace k setkání je přílohou tohoto dokumentu. 

2. Přivítání nových členů, aktualizace členů řídícího výboru 
Kamila Drtilová představila zástupkyni Krajského akčního plánu paní Martinu Bohatovou. Proběhlo 

hlasování a všech 15 hlasujících se vyjádřilo PRO. Řídící výbor schválil paní Martinu Bohatovou jako 

novou členku ŘV MAP li Kutnohorsko za Středočeský kraj a Krajský akční plán vzdělávání 
Středočeského kraje (KAP). 

3. Aktualizace a schválení investičních záměrů ve strategickém rámci 
Tabulku investičních záměrů dostali všichni členové ŘV k nahlédnutí předem. Paní Miriam Šuláková 

vznesla dotaz ohledně vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti 
technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích jazyků a schopnosti práce s digitálními 

technologiemi na základních školách v Kutné Hoře. Vysvětlení ohledně projektu „ lnfradoš" podala 

Silvia Doušová. Proběhla diskuze o zařazení projektu Prostor plus do této tabulky. Všichni přítomní 

členové ŘV odsouhlasili aktualizaci tabulky investičních záměrů a schválili j i. PRO hlasovalo 15 

přítomných, nikdo se nezdržel, schválení proběhlo nadpoloviční většinou . 

4. Schválení žádosti na MAP Ill 
Řídící výbor schválil podání žádosti o podporu do OP VVV - výzva č. 02_20_082 Akční plánování v 

území, Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ill., jehož realizátorem bude MAS Lípa pro 

venkov, z.s. Hlasování se zúčastnili přítomní členové ŘV a všichni hlasovali PRO. Podání žádosti na 

MAP Ill bylo schváleno nadpoloviční většinou. 

S. Informace z MAS a MAP li 
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Radek Tvrdík předal aktuální informace z MAS. Navázala Kamila Drtilová s aktivitami jednotlivých 
pracovních skupin MAP li. lva Vopěnková krátce informovala o proběhlých workshopech pro učitele 
(Učíme se venku, Triáda) a workshopech pro rodiče (Rodiče, děti a technologie; Rodiče, děti a 
podpora učení). Projekty implementace (Život chleba, Společná cesta) budou realizovány s ohledem 
k aktuální epidemiologické situaci. 

6. Diskuze, závěr 
Závěrem si všichni přítomní popřáli mnoho zdraví a energie v této náročné době. 

Setkání bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

Zápis zpracovala: 
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Jana Maršíková, MAS Lipa pro venkov, z.s. 

Elektronicky ověřila: 
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