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: ZŠ Františka Křižíka, Bechyně 25. 9. 2019
Přítomni: viz prezenční listina
L. Svitáková: Přivítání účastníků pracovní skupiny.
o diskuse nad zjištěnými daty v rámci dotazníku Rovné příležitosti:
▪ zejména v případech markantních odchylek oproti zjištěnému
průměru
▪ získaná zdrojová data nebudou poskytnuta, oficiálním
výstupem bude pouze vypracovaná textová část Analýza
potřeb
▪ případné doplnění poslat L. Svitákové do 4.10.
o připomenutí řádné aktualizace Strategického rámce v 10/2019:
▪ upozornění na potřebu schválení případných změn ze strany
zřizovatele
▪ schvalování ze strany ŘV proběhne pravděpodobně 22.10.2019
– další řádná aktualizace opět po uplynutí stanovené 6 měsíční
lhůty (04/2020)
▪ termín pro odevzdání aktualizovaných SR ÚA ze strany členů
jednotlivých ÚPS nejpozději 11.10.2019
o informace o plánovaných seminářích PaedDr. Zdeňka Martínka:
▪ 27.11.2019 pro MŠ, téma – Hyperaktivní a agresivní dítě
v MŠ
▪ 10.3.2020 pro ZŠ, téma – Rizikové chování
▪ Společenské a kulturní centrum Univerzita, Vančurova
2904, Tábor
▪ přihlašování proběhne
prostřednictvím Google
formuláře
o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se stavu bezbariérovosti
daného subjektu
o Přehled realizovaných aktivit – část Implementace – souhrn

o vyhodnocení AP 2018/2019 – z důvodu nejasností znovu prověřit
skutečné zapojení škol do aktivit:
▪ 1.2.11, 1.3.4, 2.1.1, 2.3.1 – pravděpodobně ze strany
zapojených subjektů nesprávně pochopen název aktivity a její
popis – opraveno na místě
o Problematika zaměstnávání cizinců – část Implementace – aktivita
Rodilý mluvčí:
▪ vzhledem k povinnosti nahlašování na Úřad práce nutno zjistit
statut pobytu v ČR, zda může být zaměstnán

Diskuze:
Návrhy na výjezdní zasedání – místo a školitelé.
Diskuze k problematice pojištění školy a TZM Plavecké akademie. V současné době není
Plavecká akademie v Táboře pojištěna na výuku a veškerou zodpovědnost má škola. Vznesen
požadavek na OŠMaT Tábor, zda by nemohla být tato situace přehodnocena.

Termíny konání setkání oborových PS:
o Rozvoj matematické gramotnosti – 1.10.2019 od 9 hodin – ZŠ Františka
Křižíka, Libušina 164 Bechyně – seminář - lektor pí Baierlová
o PS Setkávání podle aprobací – Přírodopis – 4.11.2019 od 14 hodin – místo
bude upřesněno
o Rozvoj čtenářské gramotnosti – 11.11.2019 – od 14 hodin – ZŠ Zborovská
o PS Setkávání podle aprobací – Fyzika – 12.11.2019, DDM Tábor

Termín příštího setkání: 18. 11. 2019 od 9:00, OÚ Sudoměřice u Bechyně.

Zapsala: Mgr. Lucie Svitáková

