
 

1 

 

Zápis z per rollam hlasování Řídícího výboru projektu „MAP 

Karlovarsko II“. 
 

Ve dnech 3. 9. 2019 od 8 h až do 6. 9. 2019 do 8 h proběhlo per rollam hlasování Řídícího 

výboru projektu „MAP Karlovarsko II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557). Složení 

Řídícího výboru je: 

 zástupce realizátora projektu „MAP Karlovarsko II“: Ing. Markéta Hendrichová 

 zástupci zřizovatelů škol:  

◦ Ing. Stanislav Jambor (KÚ KK), 

◦ JUDr. Hana Zemanová (Statutární město Karlovy Vary) 

◦ Mgr. Bc. Václav Slavík (město Žlutice) 

◦ Ladislav Ludvík (Region Karlovarský venkov) 

 zástupci vedení škol a učitelů: 

◦ Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková (ZŠ Jana Amose Komenského Karlovy Vary) 

◦ Mgr. Hana Vostrá (ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19) 

◦ Simona Mašková (MŠ Šikulka Mezirolí) 

 zástupce školních družin a školních klubů: 

◦ Irena Volfová (ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19) 

 zástupce základních uměleckých škol: 

◦ Mgr. Petr Pitra (ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou) 

 zástupce organizací zájmového a neformálního vzdělávání: 

◦ Pavlína Štyndlová (Kozodoj, zapsaný spolek, Ekoncentrum pro Karlovy Vary) 

◦ Ing. Kateřina Krumphanzlová (SDH Dalovice) 

 zástupce KAP KK: Mgr. Eva Saligerová 

 zástupce rodičů: Ing. Markéta Hendrichová, Simona Mašková, Mgr. Martina Turková, Ing. 

Kateřina Krumphanzlová 

 zástupce obcí, které nezřizují školu: Milena Částková (obec Černava) 

 zástupce Agentury pro sociální začleňování: Mgr. Mikuláš Tichý 

 zástupce IPRÚ Karlovy Vary: Ing. František Škaryd 

 zástupce MAS působících na území: 

◦ Mgr. Martina Turková (MAS Kraj živých vod) 

◦ Bc. David Šebesta (MAS Vladař) 

◦ Ing. Jana Urbánková (MAS Krušné hory) 

◦ Ing. Markéta Hendrichová (MAS Sokolovsko) 

 zástupce Statutárního města Karlovy Vary (ORP): JUDr. Hana Zemanová  

 zástupce Centra podpory projektu SRP NIDV: Mgr. Martina Bělohlávková 

 zástupci mikroregionů na území dopadu projektu:  

◦ Mgr. Bc. Václav Slavík (Svazek obcí Doupovské hory) 

◦ Mgr. Martina Turková (Svazek obcí Slavkovský les) 

◦ Ladislav Ludvík (Region Karlovarský venkov) 

◦ Ing. Miroslav Makovička (Mikroregion Sokolov – východ) 

 zástupce sociálních služeb: Ing. Ondřej Fábera (Český západ, o.p.s.) 
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Hlasování proběhlo k tomuto návrhu usnesení: 

 

Usnesení č. 1/2/2019/ŘV MAP KV 

Řídící výbor schvaluje akční plán na školní rok 2019/2020. 

 

 

Hlasování o návrhu: 
PRO: 15                     PROTI: 0                           ZDRŽEL SE:  0 
 

 

 

Přílohy:  

e-mailová korespondence o hlasování (neveřejná příloha) 

text e-mailu k hlasování 

 

 

Dne 6. 9. 2019 

 

 

Hlavní manažer projektu: Ing. Markéta Hendrichová 
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Příloha: text e-mailu: 

 

 

Vážení členové Řídícího výboru, 

 

vyhlašuji per rollam hlasování Řídícího výboru projektu "MAP Karlovarsko II". Hlasování 

navazuje na dubnové jednání Řídícího výboru, kde byl schválen postup přípravy akčního 

plánu a zaměření aktivit implementace v akčním plánu. Nyní je potřeba akční plán schválit, 

protože další řádné jednání Řídícího výboru je v plánu na říjen, vyhlašuji per rollam 

hlasování. Akční plány jsou sestavovány na každý školní rok a obsahují soupis konkrétních 

projektových aktivit. Akční plán obsahuje také dlouhodobé opakující se aktivity, kam se 

mohou zapojit školy i s žáky a dětmi (tzv. implementace MAP). V akčním plánu pro školní 

rok 2019/2020 jsou aktivity, které si vybraly jednotlivé zapojené školy. Akční plán zasílám 

v příloze. 

 

Na základě výsledků dotazníkového šetření budou realizovány tyto aktivity implementace: 

Putování krajem živých vod 

Paměť a efektivní učení 

Přístupy k vedení třídnických hodin  

Kurz podnikavosti  

Hodina angličtiny s rodilým mluvčím 

Práce s diverzifikovanou třídou  - náměty na vzdělávání 

 

Usnesení č. 1/2/2019/ŘV MAP KV 

Řídící výbor schvaluje akční plán na školní rok 2019/2020. 

 

 

 

Per rollam hlasování proběhne od 3.9.2019 od 8:00 do 6.9.2019 do 8:00. 

Prostředek hlasování je e-mail. Odpověď zasílejte na adresu: hendrichova@mas-

sokolovsko.eu 

 

 

Otázka: 

 

Jak se vyjadřujete k návrhu usnesení č. 1/2/2019/ŘV MAP KV? 

 

 

Možné odpovědi: pro, proti, zdržuji se. 

 

Děkuji a přeji krásný den. 
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