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, 17.6. 2020
Přítomni: viz prezenční listina
L. Svitáková: Přivítání členů pracovní skupiny.

o Výjezdní zasedání :
• Termín 15. – 16. 10. 2020, místo Pension U zámku, Pluhův Žďár
Program:
• Čtvrtek 15. 10.
 9:00 – 13:00 – Kritické myšlení – Ing. Jan Mojžíš
 Odpoledne – Feuersteinova metoda – představení metody a
pozvánka na zážitkový seminář pro učitele
- Realizační tým – záležitosti týkající se realizace
projektu
• Pátek 16. 10.
 9 - 12:30 - PaedDr. Zdeněk Martínek – Rizikové chování dětí
• prostřednictvím územ. metodika bude členům PS v 1. polovině září
rozeslána pozvánka s programem a přihláška ohledně zjištění potřeby
ubytování

o Implementace:
• VELMI DŮLEŽITÉ - započít s realizací naplánovaných aktivit/zrychlit
čerpání
• systém vykazování stejný jako dosud
• vzory k jednotlivým aktivitám ke stažení na stránkách MAS Lužnice:
https://www.masluznice.bechynsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orptabor-ii/implementace-vzory/
• v případě problémů při čerpání finančních prostředků na zvolenou aktivitu
LZE provést přesun na jinou aktivitu – NUTNO předem konzultovat
• příslušné dohody lze uzavřít do konce realizace celého projektu,
tj. do 11/2022

•

ze strany realizačního týmu bude provedena aktualizace stavu čerpání
jednotlivých aktivit zapojených subjektů – členům ÚPS bude zaslán
po letních prázdninách

o Aktualizace SR – informace:
• další aktualizace SR proběhne po uplynutí 6 měsíců od posledního schválení
- říjen 2020
• SR bude k revizi zaslán v září 2020
• IROP požaduje zanechání všech akcí v seznamu – SR – i během stanovené
doby udržitelnosti daného projektu
o Revize zpracovaného dokumentu Realizace investičních projektů MAP:
• vyjádření členů k vyškrtnutým akcím, zda:
 nebyly realizovány, nebo
 byly realizovány – v případě realizace uvést specifikaci finančních
zdrojů (dotace, zřizovatel, vlastní prostředky)
o Vyhodnocení AP 2019/2020:
• připravenou tabulku vč. instrukcí k vyplnění obdrželi všichni členové PS před
schůzkou e-mailem
• doplněno – realizováno/nerealizováno, případně komentář
o AP 2019/2020:
• vzhledem k aktuální situaci v České republice (vč. uzavření školských
zařízení, nemožnosti realizace plánovaných aktivit) návrh na prodloužení
jeho platnosti o 6 měsíců, tj. do konce roku 2020
• prodloužení platnosti bude předloženo ŘV v měsících červenec/srpen
ke schválení
o Nový AP 2021:
• v návaznosti na výše uvedené bude plán zpracován až na základě nového
MAP
• platnost 6 měsíců, tj. do konce ŠK 2020/2021
• následující AP, tzn. 2021/2022 již bude opět vypracován na období školního
roku
D. Rosecký:
o Prezentace finálních verzí SWOT analýz:
• sestaveny na základě diskusí na jednotlivých ÚPS
• SWOT analýza k MG a ČG byla vypracována členy PS pro matematickou
gramotnost a PS pro čtenářskou gramotnost
• vyprofilovány příčiny problémů

•

sestaveny návrhy aktivit:
 výběr 5 (případně 3) nejvíce preferovaných aktivit
 preferované aktivity budou zpracovány za celé území ORP

o Diskuze

Zapsala: Mgr. Lucie Svitáková

