Zápis ze 3. setkání Řídícího výboru MAP

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP PACOV II
Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/17_047/0010687

Datum konání: 26. 11. 2020 od 14:00
Místo konání: Online forma setkání přes MS Teams
Seznam účastníků: viz příloha zápisu – print screen
Omluveni: Mgr. Petra Koblicová, Mgr. Darina Čermáková

Přítomná je nadpoloviční většina. Řídící výbor je usnášeníschopný.
Hosté (zástupci realizačního týmu projektu MAP II): Bc. Zdeňka Tulachová, Renata Hronová, DiS.

Způsob hlasování: hlasováním dle Jednacího řádu

Program zasedání:
1. Úvod
2. Zrealizované aktivity
3. Plánované aktivity
4. Představení a schvalování dokumentů
5. Závěr

Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 709 68 721
Kontakt: info@straziste.cz

1) Úvod
Ivana Ťoupalová přivítala všechny přítomné členy na třetím jednání Řídícího výboru (ŘV), které bylo
vzhledem k nouzovému stavu zrealizováno online přes MS Teams.
Přítomným byla představena nová ředitelka MŠ Jatecká paní Mgr. Lucie Brodská, která nahrazuje ve
funkci člena ŘV Bc. Libuši Markovou. Mgr. Eva Sedmíková, zástupce KAP, byla určena jako zástupce
na jednání ŘV za člena ŘV - Ing. Janu Hadravovou, MBA.
Úvodem I. Ťoupalová doplnila, že zasedání bylo řádně svoláno a ŘV je usnášeníschopný. Nepřítomní
členové ŘV byli z dnešního jednání řádně omluveni. Uvedla, že všechny zásadní dokumenty byly jako
podklady k jednání zaslány předem na e-mailové adresy členů ŘV. Program jednání byl přečten a
odsouhlasen. K zasedání byli přizváni hosté, jedná se o zástupce realizačního týmu.
Určení zapisovatele a ověřovatele:
I. Ťoupalová navrhla zvolit zapisovatelkou Renatu Hronovou a ověřovatelku zápisu Zdeňku
Tulachovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, ani připomínky. ŘV schválil zapisovatele
Renatu Hronovu počtem 10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. ŘV schválil ověřovatele zápisu Zdeňku
Tulachovou počtem 10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.

2) Seznámení se zrealizovanými aktivitami projektu MAP II
I. Ťoupalová předala slovo Renatě Hronové, která představila zrealizované aktivity od posledního
zasedání ŘV:
•

Aktualizace dokumentace MAP II po uplynutí poloviny období realizace projektu (analytická
část, strategická a implementační část) – v rámci aktualizace dokumentů proběhla setkání
s řediteli MŠ a ZŠ a zřizovateli, návštěva speciálních tříd ZŠ

•

Spolupráce MAP x Sypo – IT podpora pro školy nejen v rámci distanční výuky, realizace ICT
školení pro pedagogy ZŠ

•

Ochutnávka Kritického myšlení od PeadDr. Jitka Jandová - dvoudenní seminář pro pedagogické
pracovníky ZŠ

•

Letní škola Sfumato – navazující cyklická akce na základní kurz Sfumato pro pedagogy 1.tříd

•

Setkání pracovních skupin – projednání aktualizované analytické části projektu

•

Dílna čtení – dvoudenní seminář pro pedagogické pracovníky k prohloubení znalostí o
kritickém myšlení, doplněno o prvky formativního hodnocení

•

Dokumentární film V Síti vč. besedy od PaedDr. Zdeňka Martínka na téma Kyberšikana

•

Přednáška „Logopedie 21. století od Violy Jonové“ – pro rodiče a veřejnost, přednášku bylo
možné sledovat online a byl pořízen záznam, který je k dispozici na Fb lektorky
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•

Spolupráce MŠ a ZUŠ – tvorba obrazů, log. karet na základě potřeb pedagogů MŠ, návrhy
zhotoví žáci ZUŠ. Finální výstupy budou pak k dispozici všem MŠ v ORP Pacov.

•

Sdílený logoped a sdílený rodilý mluvčí (zahájení činnosti pro šk. rok 2020/2021) – logoped
působí na všech MŠ v ORP Pacov do 06/2022, rodilý mluvčí v tandemové výuce jazyků na ZŠ
Pacov a Lukavec do 06/2021.

•

Setkání pracovních skupin online – projednání aktualizované strategické a implementační části
projektu

•

Podpora škol v rámci distanční výuky – zjištění potřeb, komunikace s aktéry, nastavení a
realizace podpory

3) Plánované aktivity do 03/2021
•

12/2020 – Setkání pracovních skupin
Další vyhodnocení distanční výuky v území
Finalizace materiálů a dokumentů k ZoR a ŽoP
Finalizace nových webových stránek MAP v ORP Pacov
On-line dotazníkové šetření pro ředitele škol

•

01/2021 - Zpracování ZoR a ŽoP
Zpracování sebehodnotící zprávy
Evaluace a monitoring
Setkání pracovních skupin
Online webinář pro ředitele (Mgr. Pavel Zeman – Novela právních předpisů ve
školství od 1.1.2021)
Workshop pro rodiče a veřejnost (PaedDr. Zdeněk Martínek – Rizikové chování u
dětí a mládeže)

•

02-03/2021 - Zahájení zpracování žádosti o poskytnutí dotace MAP III
Realizace hlavních implementačních aktivit pro žáky, pedagogy i veřejnost:
Workshop pro pedagogy, rodiče a veřejnost (PhDr. Jan Svoboda – Hyperaktivní
dítě)
Listování pro 1. st ZŠ, popř. MŠ (Mgr. Zuzana Pospíšilová – autorka dětských
knížek)
Exkurze Sompo pro děti MŠ, popř. žáky ZŠ
Akce na podporu MG pro žáky ZŠ – seminář od Ing. Václavíkové, popř. online
verze semináře od Mgr. Lukáše Heřmana
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4) Představení a schvalování dokumentů
Zdeňka Tulachová představila dokumenty MAP II, které se budou schvalovat. Dále připomněla, že
zásadní dokumenty ke schvalování obdrželi všichni členové ŘV formou e-mailu k možnému zaslání
připomínek.
Zástupci RT navrhli členům ŘV představení dvou dokumentů, které nebyly zaslány členům e-mailem.
Čelenové ŘV odsouhlasili představit dokumenty realizačním týmem MAP a pak je případně
podstoupit k připomínkování a schválení. Jednalo se o Jednací řád ŘV a Plán a harmonogram
evaluačních aktivit. Popis jednotlivých projednání dokumentů je uvedeno níže.
Realizační tým obdržel připomínky k zaslaným podkladům od jednoho člena ŘV - Mgr. Dariny
Čermákové. Relevantní návrhy změn od Mgr. Čermákové byly do jednotlivých dokumentů
zapracovány, představeny členům ŘV, kteří byli vyzváni k připomínkování a následně ke schválení:
•

Strategický rámec do roku 2023:
- doplněn o tabulku, která dokládá přehled a zdůvodnění změn oproti původní verzi, str.2.
Stěžejní změny v textu strategické části barevně odlišeny dle Postupů MAP II.
- přílohou č.1 Strategického rámce se nově stal Akční plán do roku 2023, kde jsou uvedeny
neinvestiční záměry projektu MAP II a podrobný popis priorit, cílů a jejich opatření
Neinvestiční záměry se tak stávají součástí SR.

•

Jednací řád Řídícího výboru:
Členům byl představen Jednací řád a část, kterou RT navrhuje k úpravě. Text byl zobrazen,
přečten a podstoupen připomínkám. Všichni členové přijali úpravu, podle které se budeme
řídit již toto jednání, bez připomínek. Jednalo se o doplnění formulace doložení účasti členů
ŘV na online jednání printscreenem obrazovky (podmínky online jednání ŘV).

Členové ŘV byli s výše uvedenými změnami na základě připomínek seznámeni, byli vyzváni
k připomínkování, členové neměli žádné podněty a změny byly konsensem přijaty.

Následně byli členové ŘV seznámení s aktualizacemi v rámci jednotlivých dokumentů
(aktualizovanou, analytickou, strategickou a implementační část je povinen RT doložit v nejbližší
ZoR po uplynutí poloviny realizace projektu):
•

Analytická část – byla představena aktualizovaná analytická část projektu, projednaná a
částečně vytvořená na PS a navržená ke schválení ŘV (aktualizovaná analýza stavu a potřeb,
aktualizované SWOT-3 analýzy v první polovině projektu k povinným tématům dle Postupů
MAP II, úprava hlavních problémů k řešení a analytického popisu jejich příčin atd.)

•

Strategická část – byl představen Strategický rámec a aktualizovaná Dohoda o prioritách a
změny v investičních záměrech. Vize projektu MAP II byla po projednání na PS ponechána
beze změny – vize splňuje veškeré předpoklady pro rozvoj v oblasti předškolního a základního
vzdělávání. Čelenům ŘV byli představeny upravené Priority a cíle, jež jsou současně
aktualizovány ve všech souvisejících dokumentech. U priorit 1 – 3 došlo k úpravám formulací,
priorita 4 byla v původním znění samostatná (volnočasové vzdělávání), ale byla průřezová.
Nebyla proto nyní odstraněna, ale po návrhu v PS zapracována do priorit a cílů 1 -3. Celkově
lze říci, že všechny úpravy se týkaly formulací či zapracování témat již obsažených do jiných
částí. Obsahově v prioritách a cílech nedošlo k zásadním změnám a v této podobě byly
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navrženy PS ke schválení ŘV. Po projednání aktualizace záměrů s řediteli škol, jejich
zřizovateli a dalšími aktéry byly do Dohody o prioritách zapracovány nové investiční záměry,
zhodnoceny již realizované záměry a případně aktualizovány termíny realizace a
předpokládané finanční náklady. Vize, priority a cíle včetně investičních a neinvestičních
záměrů (v AP do roku 2023) byly projednány či zpracovány na PS a navrženy ke schválení
ŘV. ŘV byl s návrhy i úpravami dokumentů včetně připomínek zaslaných paní Čermákovou
seznámen, vyzván k připomínkování a následně byly tyto dokumenty konsensem přijaty.
•

Příloha č. 1 Strategického rámce – Akční plán do roku 2023. Akční plán do roku 2023 se stal
přílohou č.1 Strategického rámce. Neinvestiční záměry jsou tak součástí strategické
části projektu a v příloze jsou současně podrobně rozpracovány priority, cíle a jejich opatření.

•

Implementační část = Roční akční plán 2020/2021 – aktuální akční plán pro období šk. roku
2020/2021 doplněn o novou podobu přílohy č. 1 - aktivity škol a přílohy č. 2 - aktivity
spolupráce. V této podobě ho PS navrhují ke schválení ŘV.

•

Komunikační plán a konzultační proces – shrnutí a definice změn dokumentu, které se týkaly
podrobnějšího popisu konzultačního procesu projektu MAP II a způsobů a termínů pro
přijímání podnětů, připomínek a vypořádání připomínek.

•

Navrhovaný seznam členů pracovních skupin

•

Seznam členů ŘV

•

Podrobný popis organizační struktury
- tyto tři výše uvedené dokumenty obsahují změny na základě personálních změn členů
PS a ŘV. Jednotlivé personální změny v seskupení členů PS a ŘV byly členům ŘV
popsány a zdůvodněny. Navržené změny v těchto třech dokumentech byly ŘV
schváleny.

•

Plán a harmonogram evaluačních aktivit – RT upozornil členy ŘV, že dokument byl schválen již
na začátku projektu, zobrazil dokument se změnami členům a seznámil je s úpravami. Jednalo
se o shrnutí a definice změn dokumentu, přičemž došlo k úpravám formulací v rámci
jednotlivých evaluací. RT navrhl dokument k schválení, nikdo neměl připomínky a úprava
dokumentu byla konsensem přijata.

RT shrnul všechny dokumenty, znovu uvedl, ke kterým změnám/úpravám došlo a proběhlo řádné
schvalování dokumentů projektu. Všechny dokumenty byly schváleny bez připomínek počtem 10
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Všechny úpravy a změny byly zobrazeny přes MS Teams
v prezentaci či v konkrétních dokumentech.
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5)

Závěr

Závěrem I. Ťoupalová pro přehlednost při online jednání shrnula veškeré schválené
dokumenty. Z. Tulachová uvedla, že nejbližší plánovanou aktivitou je schůzka PS, která se uskuteční
v druhé polovině prosince 2020. Zástupci RT MAP II následně poděkovali přítomným za účast na
tomto online setkání a spolupráci.

Přílohy k zápisu:
- Prezentace MAP II – 3. jednání ŘV
V Pacově dne 11.12. 2020
Zapsala: Renata Hronová, DiS.

Ověřil(a):
Bc. Zdeňka Tulachová

…………………………………………...

Ing. Lukáš Vlček

………………………………………………….
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