Zápis z jednání Pracovní skupiny Pro financování
v rámci projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
(zkráceně MAP II v ORP Říčany)
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Datum konání platformy: 25. 2. 2020
Počet účastníků: 6 členů pracovní skupiny + 2 členové RT + 1 expert projektu
Čas: 14.00 – 16.00 hodin
Místo konání: MAP – společenská místnost, Olivova 1800/2, Říčany

Program:
•

Přivítání všech účastníků

•

Informace o projektu MAP v ORP Říčany

•

Zhodnocení konference Společně pro úspěch našich škol

•

Příprava jednání ŘV

•

Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)

Zápis:

1) Přivítání všech účastníků
Manažerka projektu Ing. Monika Žilková přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny,
představila cíl, očekávané výstupy jednání a vyzvala k odsouhlasení programu k projednání.
Hlavním výstupem jednání by měla příprava harmonogramu evaluace priorit a cílů MAP
a příprava jednání členů řídicího výboru.

2) Informace o projektu MAP v ORP Říčany
První bod jednání pracovní skupiny byl věnován shrnutí realizovaných aktivit MAP (období
prosinec 2019 až únor 2020):
•

Semináře s Mgr. Jiřinou Bednářovou a Mgr. Michaelou Veselou

•

Workshop pro rodiče Výchova kluků s Petrem Suchým

•

Odborný panel SRP – střední článek řízení

•

Učící se síť ZŠ – zástupci s PhDr. Václavem Trojanem

•

Příprava letní školy pro pedagogy a PNS

•

Zpracování 3. ZOR a 4. ŽOP MAP

Koordinátorka implementačních aktivit M. Kučerová po prezentaci realizovaných akcí
informovala o splnění výstupů v aktuálním ročním akčním plánu. Následně byli členové
pracovních skupin vyzváni k podávání návrhů pro realizaci odborných aktivit v dalším období
projektu.

3)

Zhodnocení konference Společně pro úspěch našich škol

Druhý bod jednání byl věnován vyhodnocení regionální konference Společně pro úspěch
našich škol, která se konala ve čtvrtek 20. února 2020. Akce se zúčastnilo okolo 200 zástupců
škol, zřizovatelů, neformálního vzdělávání a dalších organizací zainteresovaných
do vzdělávání. Program byl rozdělen mezi tři hlavní části – panelovou diskuzi, dopolední
a odpolední workshopy.
Členové pracovní skupiny zhodnotili aktivity jako přínosnou pro spolupráci v regionu. Externími
odborníky mimo region byla kladně hodnocena široká spolupráce mezi školami a jejich
zřizovateli nad rámec zákonných povinností a dále vysoká účast. V rámci tohoto bodu jednání
proběhla také diskuze k pokračování realizace konference v dalších ročnících a případném
navázání dalších aktivit pro pedagogy vycházející z jednotlivých workshopů konference.

4) Výstup z jednání PS – příprava evaluace priorit a cílů
Jednání pokračovalo přípravou evaluace priorit a cílů MAP. V současné době se projednává
nastavení aktivit evaluace a harmonogram na pracovních skupinách. Členům pracovní skupiny
byl představen následující návrh aktivit:

Z následují diskuze členů pracovní skupiny vyplynulo, že v průběhu dubna bude realizačním
týmem zpracován dotazník pro členy pracovních skupin. V květnu proběhne kvalitativní šetření
mezi členy pracovních skupin.

• Příprava jednání ŘV
Jednání pracovní skupiny pokračovalo předáním informací z proběhlých jednání ostatních
pracovních skupin a projednáním obsahu předkládaných dokumentů ke schválení. Jednání
řídicího výboru proběhne 26. března 2020. Pracovní skupině byly představeny následující
dokumenty:

• zpráva o činnosti MAP
(aktivity projektu realizované v období od posledního jednání řídicího výboru)
• evaluace priorit a cílů
(návrh harmonogramu aktivit a zapojení dotčených aktérů pro zpracování výstupu
klíčové aktivity Evaluace a monitoring MAP)

• evaluace plnění RAP 2019/2020
(zpráva o realizovaných aktivitách a postupu plnění Ročního akčního plánu 2019/2020)
• aktualizace Strategického rámce a strategické části MAP
(nové projektové záměry škol a vzdělávacích organizací v území, změna struktury
Strategického rámce MAP)
Členové pracovních skupin neměli připomínky k obsahu předložených dokumentů.
Výstupy pracovních skupin při jednání řídicího výboru předá předsedkyně pracovní
skupiny Mgr. Marcela Erbeková.
7) Plánované aktivity MAP

Poslední bod jednání byl věnován představení naplánovaných aktivit MAP
v následujících měsících:

8) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)

K závěru proběhla diskuze na téma:
• vznik speciálních tříd v rámci běžných MŠ (míra potřeby, schopnost zajistit
odborný personál, možnosti volných kapacit předškolního vzdělávání v regionu)
• střední článek řízení (možná podoba, velikost regionu působnosti, agenda,
odpovědnost a pravomoci…)

Zapsala: M. Kučerová
Ověřila: Ing. Žilková

