5. zápis ze setkání Pracovní skupiny MAP II pro území MAS Krajina srdce,
2. 10. 2019 ve 14:00 hodin
v DDM na Tržním náměstí v Táboře
Přítomni: J. Kravar, M. Sochůrková, L. Pípalová, D. Petržel, J. Průšová, R. Kouba, D.
Rosecký, Z. Černý
Program:
1. Vyhodnocení AP 2018/2019
2. Implementace:
▪ Informace o průběhu zahájených aktivit a jejich vykazování
▪ Informace o aktivitách na šk. rok 2019/20, plánované semináře
3. Diskuse nad zjištěnými daty v rámci dotazníku Rovné příležitosti
4. Předběžná informace o řádné aktualizaci Strategického rámce:
▪ proběhne ke konci října 2019 – v případě změn nutno zajistit souhlas
zřizovatele
5. ostatní, diskuse
Z. Černý přivítal přítomné a zahájil setkání pracovní skupiny. Body se probíraly dle návrhu programu,
podrobná vysvětlení a odpovědi na otázky podával manažer projektu MAP D. Rosecký, R. Kouba a
Z. Černý.

1. Vyhodnocení AP 2018/2019
V srpnu došlo k celkovému vyhodnocení Akčního plánu na základě údajů, zaslaných řediteli
škol. Dnes se probraly ještě 3 opomíjené aktivity:
1. 2. 11. Zefektivnění výuky matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ: tato aktivita se bude týkat i ZŠ
Chotoviny, ZŠ Jistebnice a ZŠ Opařany.
1. 3. 4. Metodická spolupráce učitelů a kroužky cizích jazyků na MŠ i ZŠ včetně volitelného předmětu
cizí jazyk. Tato aktivita se bude týkat i ZŠ Nadějkov a ZŠ Opařany.
2.1.1. Dopravní obslužnost přihlásily všechny školy na našem území. Nepřítomný ředitel ZŠ Dražice
se k aktivitě může přihlásit na základě tohoto zápisu.

2. Implementace
Přítomní diskutovali o aktivitách, které dosud probíhaly a které dále chystají.
Pracovní skupina přírodopis se sejde 4. 11. ve 14 h, jako „ochutnávka“. Lektorovat bude paní
Janíčková z Chýnova. Zájemci se mohou přihlašovat u ředitelky ZŠ Borotín, L. Pípalové. Pokud bude
přihlášených málo, bude PS v ZŠ |Borotín, kde se zúčastní zdejší učitelé. Pokud se přihlásí více
zájemců, může se konat v Táboře. Bude včas hlášeno.
Zúčastnění projevili zájem o další semináře s O. Hausenblasem.
Dále se diskutovalo o dalším výjezdním zasedání, v květnu či červnu 2020. Je možné pořádat
ho i dále od Tábora, pokud někdo bude mít nápad, kde, ať ho sdělí územnímu metodikovi, Z.
Černému.

D. Rosecký ohlásil nabídku exkurze se zajímavým programem na Kokořínsko, 28. – 29. 11. 2019 pro
20 osob. Zájemci ať se hlásí co nejdříve.
Plánované aktivity v rámci MAP:
- 9. 10., 13:00 Pracovní skupina německého jazyka, TSG v PC učebně
- 9. 10., 14:00 Pracovní skupina anglického jazyka, TSG v PC učebně
- 4. 11., Pracovní skupina přírodopis
- 11. 11., 14:00 Rozvoj čtenářské gramotnosti, lektorka Mgr. Vakočová, ZŠ Zborovská
- 12. 11., 14:00 Pracovní skupina fyzika, DDM Tábor
- 18. 11. Pracovní skupina 1. stupeň
- podzim - Platforma pracovníků MŠ – čas a místo bude upřesněno
- 27. 11. Seminář pro MŠ – Hyperaktivní a agresivní dítě v MŠ – Paedr. Z. Martínek
- 10. 3. 2020 Seminář pro ZŠ – Rizikové chování - Paedr. Z. Martínek

3. Dotazník Rovné příležitosti
Byly představeny výsledky analýzy rovných příležitostí. Zdrojová tabulka údajů jednotlivých
škol byla zaslána ředitelům ZŠ a MŠ v ORP Tábor, ale tyto údaje nebudou prezentovány veřejnosti
odborné ani laické. Účastníci probrali agregovanou studii rovných příležitostí.
Ještě je možnost napravit případné nesrovnalosti, chyby ve vstupních datech. Poslat
Z. Černému.
Přítomní vyplnili dotazník ohledně bezbariérovosti svých škol.

4. Strategický rámec Akčního plánu
Do 15. 10. 2019 je třeba zaslat texty případných změn a doplnění investičních záměrů, do
20. 10. se souhlasným stanoviskem zřizovatele. Řídící výbor bude schvalovat SR 22. 10.
Ke konci roku proběhne ještě jedno setkání ÚPS, termín bude teprve dohodnut.

Zdeněk Černý, územní metodik

