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, 3. 6. 2019
Přítomni: viz prezenční listina
L. Svitáková: Přivítání účastníků pracovní skupiny.
Program:
o vyhodnocení AP 2018/2019 – porovnání plánu se skutečností
o zpracování AP 2019/2020
o Implementace:
▪ Informace o průběhu zahájených aktivit a jejich vykazování
v souvislosti s koncem ŠK 2018/2019
▪ Informace o aktivitách plánovaných od září 2019
o předběžná informace o řádné aktualizaci Strategického rámce
J. Šichová:
Informace o vykazování aktivit implementace. Vždy po realizaci aktivity je třeba poslat
náležité výkazy (viz jednotlivé balíčky) na adresu map2@sudomerice.cz . Výkazy za školní rok
2018/19 je třeba odevzdat podepsané nejpozději do konce června.
L. Svitáková, D. Rosecký:
Aktualizace a vyhodnocení Akčního plánu:
▪ školám byl zaslán ve formě 1 tabulky – nikoliv jako v minulém roce ve
2 samostatných
▪ školy vyhodnotily AP 2018/2019 – tzn. realizovaná aktivita (=1),
nerealizovaná (=0) a případně komentář (např. realizováno v rámci
šablon, aktivita proběhla pouze 1x)
▪ AP 2019/2020 – zda danou aktivitu plánují realizovat (=1), či nikoliv
(=0) a případně komentář
▪ současně školy mohou navrhnout vyřazení některých aktivit, které se
staly irelevantními, nebo připojit k zařazení do AP návrhy aktivit
nových
▪ AP poté musí být schválen ŘV
▪ doplnění AP je třeba poslat L. Svitákové do konce týdne
Diskuze:

Možnosti podpory nadaných dětí (zvláště v ZUŠ).
Zavádění formativního hodnocení na ZŠ.
Dotazník Rovné příležitosti – proběhlo vyhodnocení získaných dat. Upřesnění některých
požadovaných informací.
D. Rosecký:
•

Informace o schůzce PS Rovné příležitosti. Proběhl workshop, na kterém se
prezentovaly NNO působící v ORP Tábor.

Aktualizace Strategického rámce:
•
•

•

schvalování aktualizace proběhne v říjnu 2019
případné změny musí být podloženy souhlasem
zřizovatele – doloženo písemně – stačí prostá kopie
(Usnesení Rady města, Zastupitelstva, souhlas starosty
atd.)
za změny se nepovažuje – změna termínu realizace,
vyškrtnutí akce ze seznamu

Plánovaná setkání ostatních pracovních skupin:
• PS Rozvoj čtenářské gramotnosti – 29.8.2019 – od 14 hodin –
seminář pod vedením Mgr. Vakočové - ZŠ Zborovská
• PS Pro financování – 17.6.2019 – od 13 hodin – kancelář
vedoucího OŠMaT, Městský úřad č.p. 11, Tábor

Datum příštího setkání: středa 25. 9. 2019, 9:00 v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice u
Bechyně.
Diskuze.
Zapsala: Mgr. Lucie Svitáková

