Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro území MAS Lužnice
MAP II v ORP TÁBOR CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105
Místo a datum konání: OÚ Sudoměřice u Bechyně, 10.4. 2019
Přítomni: viz prezenční listina
L. Svitáková: Přivítání účastníků pracovní skupiny.
Z. Šimonová, MAS Lužnice: seznámení s projektem Jihočeská kuchtička.
L. Svitáková, D. Rosecký:
Seznámení s připraveným dotazníkovým šetřením prezentovaným na Výjezdním zasedání –
Popis potřeb škol. Dotazník je připraven zvlášť pro MŠ a zvlášť pro ZŠ
• byl již odeslán všem zapojeným subjektům předem
k prostudování (někteří už vyplnili)
• termín pro jeho odevzdání ze strany členů ÚPS je stanoven
na 18. dubna 2019
Seznámení s připraveným dotazníkem – Rovné příležitosti
•
•
•

dotazník je sestaven na základě pokynů MŠMT
termín odevzdání ze strany členů ÚPS – 17. května 2019
dotazník bude rozeslán všem ředitelům společně se zápisem
z jednání PS

Informace o prezentaci Mgr. Františka Eliáše:
• ředitel ZŠ Hany Benešové, Bory
• téma prezentace – „Tvorba strategického plánu rozvoje škol“
• termín konání – 6.5.2019 od 13 hodin – Soběslav – přesné
místo konání bude upřesněno dle počtu zájemců
• přihlášky je nutné provést prostřednictvím e-mailu:
map2@sudomerice.cz nejpozději do 12.4.2019
Schvalování řádné aktualizace Strategického rámce:

•

•
•

případné změny musí být podloženy souhlasem
zřizovatele – doloženo písemně – stačí prostá kopie
(Usnesení Rady města, Zastupitelstva, souhlas starosty
atd.)
nejzazší termín 18.4.2019 – pokud nebude dodán,
nebude změna akceptována – další řádná aktualizace
bude možná po uplynutí 6 měsíců, tj. konec října 2019
za změny se nepovažuje – změna termínu realizace,
vyškrtnutí akce ze seznamu

Další postup:
•
•
•
•

bude nutné provést vyhodnocení platného Akčního plánu
2018/2019 a sestavení nového Akčního plánu 2019/2020
obě záležitosti budou řešeny na ÚPS na dalších schůzkách –
v období konec května/začátek června 2019
AP poté musí být schválen ŘV
tabulku pošle L. Svitáková

Informace o realizovaných a plánovaných PS oborů:
•
•
•
•
•

Proběhly dva semináře s panem Mgr. Jiřím Haldou – pozitivní
ohlasy.
Rozvoj matematické gramotnosti – 9.4.2019 – od 8 hodin – ZŠ
Helsinská
Setkávání podle aprobací – přírodopis – 10.4.2019 – DDM
Tábor
Setkávání podle aprobací – 1. stupeň – 30.4.2019, 9 – 16:30
hod. – ZŠ Chýnov
Rozvoj čtenářské gramotnosti – 29.8.2019 – od 14 hodin –
seminář pod vedením Mgr. Vakočové - ZŠ Zborovská

Datum příštího setkání: 3. 6. 2019, 9:00 v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice u Bechyně.
Diskuze.
Zapsala: Mgr. Lucie Svitáková

