PRACOVNÍ SKUPINA
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Datum konání: 26. 09. 2019
Počet účastníků: 7 členů PS, 3 členové RT
Čas: 14:00 – 16:00 hodin
Místo konání: MAP, Olivova 1800, Říčany

Program:
1) Zahájení PS
2) Informace o projektu MAP
3) Projednání a připomínkování podkladů pro Řídicí výbor
4) Návrh financování aktivit
5) Prioritizace záměrů SR MAP (optimální síť škol v území)
6) Konference „Společně pro úspěch našich škol“
7) Výjezdní zasedání Kořenov – projednání programu
8) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)

Zápis:
1) Zahájení PS
Manažerka projektu MAP Ing. Linda Kůstková společně s vedoucí pracovní skupiny Mgr. Marcelou
Erbekovou zahájily jednání členů pracovní skupiny pro financování. Přítomným byly představeny
body jednání a byla předložena výzva k předložení návrhů dalších bodů jednání.

2) Informace o projektu MAP
V prvním bodu jednání byl představen pokrok v realizaci projektu MAP od posledního jednání
pracovní skupiny (červen 2019). Přítomným členům byly předány informace k realizovaným aktivitám
v každé klíčové aktivitě, jejich výstupy, zdroje financování v rámci rozpočtu projektu a odezvy ze stran
účastníků. Proběhla realizace těchto aktivit:
•

12. 06. 2019 seminář pro pedagogy ZŠ (elementaristé) a MŠ „Pohádka nás naučí“ –
financováno z rozpočtu MAP v rámci KA4 Imlementace – lektorka navrhuje další pokračování,
ZŠ a MŠ NEMO Říčany poskytla prostory
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•

24. 06. 2019 Dr. Ludmila Pekařová: „Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě?“ – realizováno
v rámci KA4 Imlementace, financováno v rámci rozpočtu KA4 Imlementace, využity prostory
KC Labuť (pro město Říčany zdarma)

•

Červenec 2019 – zpracování 2. ZOR a 3. ŽOP projektu (v rámci KA 1 Řízení MAP)

•

19. – 22. 08. 2019 Letní škola pro pedagogy 2019 – v rámci KA4 Implementace, semináře
pro pedagogy MŠ a ZŠ v prostorách Lesní lázně Zvánovice

•

11. 09. 2019 „Těším se do školky“ – v rámci KA 2 – podpora znalostních kapacit rodičů dětí
a žáků, prostory poskytnuty MŠ Zahrádkou Říčany

•

18. 09. 2019 Setkání příjemců IPO MAP (Praha – v rámci projektu SRP)

•

19. 09. 2019 Právní poradenství pro školy s Mgr. Michaelou Veselou (Praha NIDV,
ve spolupráci s MAP Český Brod a MAP Dolnobřežansko)

Zároveň probíhá průběžná evaluace aktivit projektu dle schváleného harmonogramu realizace
jednotlivých evaluací.

3) Projednání a připomínkování podkladů pro Řídicí výbor
Další bod jednání byl věnován projednání podkladů pro Řídicí výbor, který následoval po jednání
pracovní skupiny. Podklady byly členům Řídicího výboru zaslány v souladu s jednacím řádem
v předstihu pěti dnů a vycházejí z předešlých jednání realizačního týmu se členy pracovních skupin.
Konkrétně se jedná o dokumentaci „Školství na Říčansku“ a aktualizaci projektových záměrů
Strategického rámce MAP. Kromě úpravy stávajících záměrů (především v oblasti harmonogramu,
předpokládaných nákladů a stavu realizace) bylo předloženo několik nových projektových záměrů
(jejich přehled byl pracovní skupině předán v dokumentu „Přehled navrhované aktualizace MAP II
v ORP Říčany). Důležitou úpravou je také přidání kolonky souladu s Programem rozvoje venkova
(PRV), ve kterém jsou plánovány dotační výzvy pro školy.
Výstupy z jednání pracovních skupin budou Řídicímu výboru předány Mgr. Marcelou Erbekovou.
V rámci tohoto bodu jednání proběhla diskuze ke struktuře tabulky projektových záměrů
Strategického rámce MAP a jeho možným úpravám v rámci další aktualizace v březnu 2020. Zároveň
byl vznesen návrh na zařazení aktualizace všech projektových záměrů do aktivity 2.7 Podpora škol
v plánování, jejíž druhý cyklus vypracování výstupů Popis potřeb škol bude dokládán v závěrečné
zprávě o realizaci.
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4) Návrh financování aktivit
Jednání pokračovalo diskuzí k tématu financování aktivit navržených ve schváleném Ročním akčním
plánu 2019/2020. Obsahem tohoto dokumentu jsou aktivity jednotlivých škol a aktivity spolupráce.
Do aktivit škol byly zařazeny aktivity realizované v rámci projektů Šablony II. Jejich financování tak
probíhá z rozpočtů projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu na základě vydaných právních
aktů a pravidel OP VVV. Realizační tým projektu MAP je o realizovaných aktivitách školami průběžně
informován tak, aby nedocházelo k duplicitní realizaci podobně zaměřených aktivit spolupráce škol.
Aktivity spolupráce byly v ročním plánu navrženy tak, aby odpovídaly schválenému rozpočtu projektu
MAP a jejich financování tak probíhá z tohoto zdroje. V případě, že v regionu budou realizovány další
aktivity spolupráce škol, je jejich financování řešeno v rámci rozpočtů zapojených škol, příspěvky
od zřizovatele nebo pomocí grantů a dotací.
Závěrem tohoto bodu jednání projektová specialistka Ing. Monika Žilková představila aktuální dotační
možnosti pro školy:
1) Program rozvoje venkova (přes MAS) – na začátku roku 2020 je plánováno vyhlášení výzev
v rámci článku 20 PRV, podporovanými aktivitami jsou rekonstrukce a technologie MŠ/ZŠ, včetně
zázemí, stravovacího a hygienického zázemí, venkovní mobiliář a herní prvky pro MŠ, jako součást
projektu – odstavné plochy, stání, oplocení, nákup nemovitosti
2) PODPROGRAM 133D 531 PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU (MŠMT)
– v rámci regionu MAP je možným žadatelem pouze město Říčany, výzva je otevřená do 31. 10. 2019
3) Státní fond životního prostředí – výzva č. 7/2019 Přírodní zahrady, výzva bude otevřená do 31. 03.
2019, podporovány budou hřiště a zahrady v přírodním stylu pro MŠ, zázemí lesních mateřských
škol, zázemí ZŠ a organizací zabývajících se EVVO pro venkovní výuku

5) Prioritizace záměrů SR MAP (optimální síť škol v území)
Následující bod jednání byl věnován projednání prioritizace projektových záměrů ve Strategickém
rámci MAP. Ing. Žilková představila proběhlé aktivity projektu týkající se priorit území:
Při posledním prezenčním jednáním Řídicího výboru MAP byly aktualizovány priority MAP (a cíle
k naplnění těchto aktivit). Zároveň byla v únoru 2019 aktualizována Dohoda o prioritách MAP starosty
obcí regionu MAP (dohoda byla schválena Řídicím výborem následně v březnu 2019). Na základě
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aktualizovaných priorit MAP je potřeba přiřadit priority jednotlivým projektovým záměrům
ve Strategickém rámci MAP. Priority záměrů by měly vycházet ze schválených priorit MAP a brát na
zřetel optimální rozvržení sítě mateřských a základních škol v regionu (u záměrů věnujících se
budování kapacit). Členům pracovní skupiny byly představeny mapy regionu, ve kterých jsou
vyznačeny projektové záměry budování kapacit mateřských a základních škol.
Závěrem byli členové pracovní skupiny vyzváni k návrhu priorit projektových záměrů Strategického
rámce MAP.
Výsledkem diskuze byl návrh na zapracování aktualizace projektových záměrů Strategického rámce
MAP do jeho další aktualizace v březnu 2020. Vzhledem ke schváleným prioritám MAP byl navržen
tento systém prioritizace:
•

priorita 1 – výstavba nového nebo navýšení kapacity stávajícího zařízení MŠ, ZŠ a ZUŠ,
výstavba, přestavba a vybavení odborných učeben ZŠ, ZUŠ, organizací neformálního
vzdělávání (IROP, národní programy budování kapacit škol)

•

priorita 2 - budování doprovodné infrastruktury a zařízení škol, školní zahrady a hřiště,
bezbariérovost, místnosti školských poradenských pracovišť, odpočinkové místnosti

•

priorita 3 – projektové záměry financované z ostatních zdrojů mimo dotační programy, záměry
s harmonogramem realizace od roku 2023, záměry mimo priority MAP

6) Konference „Společně pro úspěch našich škol“
V dalším bodu jednání vedoucí pracovní skupiny Mgr. Marcela Erbeková představila koncept
plánované regionální konference „Společně pro úspěch našich škol“, která bude zaměřena na rozvoj
a sdílení kvality základních škol na Říčansku. Cílem konference je setkání, informování a síťování
aktérů základního školství, zastupitelů a místních podniků ke kvalitě vzdělávání, k příčinám a formám
nerovností ve školství a k možnostem jejich řešení se současným budováním znalostních kapacit ŘV
s využitím místních leadrů.
V rámci příprav se schází organizační tým a na jednotlivá jednání jsou přizváni aktéři základního
školství v regionu. Organizaci akce zaštiťuje realizační tým MAP, Základní škola Magic Hill, Muzeum
Říčany, Základní T. G. Masaryka Mnichovice. Na přípravě dále spolupracují 1. ZŠ Říčany, 2. ZŠ
Říčany, 3. ZŠ Říčany, 4. ZŠ Říčany, ZŠ Sofie Říčany. Konference se bude konat 20. 02. 2020
v Říčanech. Program bude rozdělen do tří bloků: dopolední panel (rozdělen do dvou částí), dopolední
workshopy, odpolední workshopy. Aktuálně probíhá příprava propagace akce a obsahové náplně
workshopů.
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7) Výjezdní zasedání Kořenov – projednání programu
Posledním bodem k projednání byla náplň chystaného výjezdního zasedání ředitelů a přátel škol.
Koordinátorka implementačních aktivit Miroslava Kučerová představila plánovaný odborný program
– společný seminář pro ředitele MŠ a ZŠ „Rétorická laboratoř pro pedagogy“ a témata k projednání
v rámci dílčích jednáních učících se sítí MŠ a ZŠ a vyzvala přítomné k návrhu dalších aktivit a témat
k jednání v rámci výjezdního zasedání. Bylo navrženo:
•

projednání a příprava programu „Setkání všech aktérů v ORP Říčany“ 26. 11. 2019

•

projednání programu místní konference v rámci širšího kruhu ředitelů základních škol

8) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)
Na závěr jednání proběhla diskuze k aktuálním informacím z oblasti řízení škol a dalším výstupům
pracovní skupiny pro následující jednání.
Další setkání je domluveno 12. 11. 2019.

Zapsala: Ing. Monika Žilková
Ověřila: Ing. Linda Kůstková

