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, 4.12. 2019
Přítomni: viz prezenční listina
L. Svitáková: Přivítání účastníků pracovní skupiny.
o Výjezdní zasedání 23.-24.4. 2020 – nabídka možných seminářů
o Implementace:
o upozornění na potřebu zahájení plánovaných aktivit
o odevzdání originál podepsaných měsíčních výkazů za rok 2019:
▪ od zástupců zapojených subjektů, se kterými byla uzavřena
DPP
▪ výkazy za období 02 – 12/2019
▪ od ledna 2020 budou uzavřeny nové dohody – doba platnosti
do konce realizace projektu, tj. 11/2022
o problematika zaměstnávání rodilých mluvčí:
▪ povinnost nahlašování na Úřad práce před uzavřením dohody
s daným lektorem
▪ rozdílné podmínky pro osoby z EU a mimo EU
o Strategický rámec:
o poslední řádná aktualizace byla odsouhlasena na říjnovém zasedání ŘV
o další proběhne 29.4.2020
o v případě změn nutno doložit souhlas zřizovatele – podklady bude
nezbytné odevzdat nejpozději do 10.4.2020 příslušnému ÚA
D. Rosecký:
o plán na r. 2020:
o prezentace seznamu nezbytných dokumentů potřebných vypracovat
v průběhu r. 2020:
▪ škol se bude týkat zejména:
▪ vypracování AP 2020/2021
▪ vyhodnocení AP 2019/2020
▪ MAP – termín zpracování nejpozději do 11/2020

L. Svitáková, D. Rosecký:
o „nový“ MAP – tabulka s jednotlivými tématy pro diskuzi, každá škola vybere 5
témat (+ 3 povinná), která jsou vnímána jako nejproblematičtější a je třeba je
řešit v rámci projektu MAP. Čtenářská gramotnost – např. kritické myšlení,
Matematická gramotnost, Inkluzivní vzdělávání – povinná témata.
o informace o plánovaném setkání výchovných poradců s PPP Tábor, které bude
začleněno do aktivit MAP II
o základní informace o plánované výzvě na „šablony III“:
o jaro 2020
o pouze pro MŠ a ZŠ
o pouze personální + nejoblíbenější šablony
o nově šablony pro pedagogy – sdílení zkušeností v zahraničí
o podmínka – pro ty, kteří začali realizované šablony dříve než v září
2019, nebo budou mít v září 2020 vyčerpáno více jak 50% rozpočtu
projektu
o vše bude ještě upřesňováno
Diskuze:
Potřeba zajištění právní poradenské služby pro školy.
Problematika nepružnosti PPP. Pracovníci PPP by měli častěji navštěvovat školy a pozorovat
žáky přímo při vzdělávacím procesu a konzultovat problémy přímo s pedagogy.
Potřeba školního psychologa jako kmenového zaměstnance každé školy, což by odpovídalo
potřebám inkluze.

o Termíny konání zajištěných seminářů, workshopů:
▪ 12.12.2019 – od 13 hodin - seminář „Začít spolu“ – Mgr. Pavla
Lenzová, ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí II, 9. Května 489
▪ PS Setkávání podle aprobací – 1. stupeň – 16.12.2019 – od 9 hodin –
Společenské a kulturní centrum Univerzita, Vančurova 2904, Tábor
Příští setkání územní pracovní skupiny proběhne pravděpodobně 14.2.2020 v zasedací
místnosti OÚ Sudoměřice u Bechyně.
Zapsala: Mgr. Lucie Svitáková

