Zápis z 8. 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: 25. 05. 2022 od 13:00
Místo konání: Zámecký sál Pacov, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
Seznam účastníků: viz příloha zápisu – prezenční listina
Omluveni: František Pinkas, Bc. Pavla Hůšová, Ing. Pavel Hájek, Bc. Soňa Baueršímová

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

Způsob hlasování: hlasováním dle Jednacího řádu

Program zasedání:
1. Úvod
2. Seznámení s realizovanými a plánovanými aktivity do konce projektu MAP II
3. Seznámení, schválení dokumentů (Analytická část projektu, Strategický rámec MAP do roku 2023,
Roční akční plán, Popis potřeb škol, Sebehodnotící zpráva 2021)
4. Schválení nového člena Řídícího výboru, Bc. Soni Baueršímové, jako zástupce Centra podpory
projektu SRP
5. Ukončení projektu MAP II (08/2022) a začátek navazujícího projektu MAP III (09/2022)
6. Závěr a diskuse
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1) Úvod
Ivana Ťoupalová přivítala všechny přítomné na osmém jednání Řídícího výboru (ŘV). Uvedla, kdo je
řádně omluven. V zastoupení pana Vlčka přivítala Tomáše Kocoura a za paní Hadravovou byla
pověřena Mgr. Elizabeth Tunklová za KAP. Současně přivítala hosta Mgr. Kateřinu Kryštofovou za
KAP.
Řídící výbor je tedy v počtu 8 z 12 a je usnášeníschopní, dle Jednacího řádu je přítomna
nadpoloviční většina. I. Ťoupalová doplnila, že zasedání bylo řádně svoláno a ŘV je
usnášeníschopný.
Dále byli přítomní informování o změně člena ŘV, který zastupuje Národní pedagogický institut –
Bc. Soňa Baueršímová.
Program jednání byl přečten a odsouhlasen. Současně bylo uvedeno, že všechny potřebné
dokumenty byly jako podklady k jednání zaslány předem na e-mailové adresy členů ŘV.
Určení zapisovatele a ověřovatele:
Ivana Ťoupalová byla navrhnuta jako zapisovatelka a ověřovatelka zápisu Zdeňka Tulachová. ŘV
jednohlasně schválil obě pozice.
2) Seznámení s realizovanými a plánovanými aktivity do konce projektu MAP II
Ivana Ťoupalová předala slovo Zdeňce Tulachové, která představila zrealizované aktivity od
posledního zasedání ŘV a plánované aktivity do konce projektu v srpnu 2022.
Realizované aktivity:
•

Semináře a workshopy uskutečněné v roce 2020 a 2021

•

Semináře a webináře uskutečněné v roce 2021

•

Přednášky uskutečněné v roce 2020

•

Rodilý mluvčí na školách v ORP Pacov po dobu dvou let

•

Aktivity realizované v rámci spolupráce

•

Aktivity související se sdíleným logopedem

•

Polytechnické vzdělávání a kroužek 3D tisku

•

Zakázkový 3D tisk do mateřských a základních škol

•

Tvorba inovativního edukačního materiálu LOGOBRAZ

•

Projektové dny s Mgr. Martinou Václavíkovou, členkou o.p.s. ABC finančního vzdělávání
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•

Preventivní programy v rámci spolupráce s NZDM Spirála

•

Aktivity realizované v rámci spolupráce s knihovnou

•

Realizované nákupy do mateřských a základních škol

•

Distanční výuka

•

Adaptace ukrajinských žáků

Plánované aktivity do konce projektu:
•

06/22 – setkání pracovních skupin

•

06/22 - nákupy do škol (výukové materiály pro UA žáky, hra FinGer Play) a školek (Klokanův
kufr)

•

06/22 – webinář tandemu PaedDr. Věry Facové a MuDr. PhDr. Miroslava Orla na téma
Tréma, úzkost a strach ve škole i mimo ni – zdroje, formy a možnosti řešení. Uspořádáním
webináře reagujeme na kladné ohlasy na první webinář s touto lektorskou dvojicí.

•

06/22 – autorské čtení spisovatelky Jany Šrámkové v dětském oddělené Městské knihovny
Pacov. Akce je určena dětem 1. a 2. stupně ZŠ a jejich rodičům.

•

06/22 – poslední PD na podporu finanční gramotnosti v ZŠ Lukavec

•

08/22 – setkání pracovních skupin

•

08/22 - setkání ŘV

•

06/22–08/22 – tisk a distribuce jednotlivých objednaných modelů z 3D tiskárny školám a
školkám v ORP Pacov

•

06/22–08/22
–
tisk
a
distribuce
metodiky
k
a
realizace
tisku
a
distribuce
samotných
bannerů
v celkové počtu 48 do všech MŠ v ORP Pacov

s

LOGOBRAZŮM
LOGORAZY

•

08/22
–
podání
a Žádosti o platbu

•

10/22 – podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu, a to vč. doložení veškeré požadované
závěrečné dokumentace k ukončení projektu.

předposlední

Zprávy

o

realizaci

projektu

3) Představení, aktualizování a schvalování dokumentů
Ivana Ťoupalová představila Analytickou část dokumentu MAP. Zmínila, že všem
členům byly podklady s dokumenty zaslány dopředu el. formou. Dále Zdeňka Tulachová představila
dokumenty: Strategický rámec MAP do roku 2023, Roční akční plán, Popis potřeb škol,
Sebehodnotící zprávu 2021. Po vzájemné konzultaci dojde ke korekci v dokumentu Strategický
rámec MAP do roku 2023 v oblasti „Typ projektu“ u subjektů: MŠ Jatecká, MŠ Církevní, ZŠ a MŠ
Lukavec. Jedná se o administrativní úpravy. Nikdo neměl připomínky k úpravám.
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Proběhlo řádné schvalování dokumentů projektu. Všechny dokumenty byly schváleny počtem 8
hlasů pro, 0 hlasů proti.
4) Schválení nového člena Řídícího výboru, Bc. Soni Baueršímové, jako zástupce Centra podpory
projektu SRP
Zdeňka Tulachová dále uvedla a navrhla ke schválení nového člena ŘV (Bc. Soňa Baueršímová)
jako zástupce za Centra podpory projektu SRP, která nahradí Mgr. Darinu Čermákovou, která
nadále v organizaci NIDV a SRP již nepůsobí.
Proběhlo řádné schvalování dokumentů projektu. Všechny dokumenty byly schváleny počtem 8
hlasů pro, 0 hlasů proti.
5) Ukončení projektu MAP II (08/2022) a začátek navazujícího projektu MAP III (09/2022)
Zdeňka Tulachová představila podmínky a možnosti projektu MAP III. Uvedla, že žádost byla
schválena, představila aktivity a harmonogram projektu a nastínila plánované aktivity a
možnosti spolupráce.
6) Závěr a diskuse
Zdeňka Tulachová vyzvala všechny účastníky ke společné diskusi. Elizabeth Tunklová a Kateřina
Kryštofová představily možnosti čerpání IKAP a případné spolupráce s Gymnáziem v Pacově.
Tomáš Kocour tuto spolupráci a možnosti čerpání uvítal, a vyjádřil za město Pacov zájem a podporu Gymnáziu v těchto aktivitách.
Dále se diskuse stočila k situaci ukrajinských dětí a žáků na mateřských školách a základní škole
v Pacově. Ředitelé se k situaci postavili kladně, děti a žáky přijali a dle svých možností a nejlepšího svědomí zajistili vyučování a maximální péči. Situaci přijímání dětí a žáků komplikuje neklidná situace uprchlíků, jelikož často migrují, nezůstávají na jednom místě. Začátek nového
školního roku ukáže, jak se bude situace vyvíjet a jaké podmínky nastaví MŠMT (státní správa).
V tuto chvíli nelze předvídat, jaké počty bude třeba inkludovat do škol, a nelze ani predikovat
jakým způsobem. Školy se tedy na tuto situaci nemohou s předstihem připravit a budou reagovat na aktuální stav a požadavky.
Přílohy k zápisu:
- Prezentace
- Aktuální seznam členů ŘV
- Prezenční listina
V Pacově dne 25. 5. 2022
Zapsala: Bc. Ivana Ťoupalová
Ověřil(a):
Bc. Zdeňka Tulachová

……………………………………..

Tomáš Kocour

………………………………………
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Ing. Lukáš Vlček

………………………………………….

