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4. zápis z územní Pracovní skupiny
území MAS Krajina srdce
Datum: 28. 5. 2019 od 14 hodin
Místo: DDM, Tržní náměstí, Tábor
Přítomní: viz prezenční listina
Program:
1. Implementace:
a. vykazování aktivit v souvislosti s koncem školního roku
b. aktivity plánované od září 2019
2. Plánovaná setkání
3. Potřeby škol
4. aktualizace Strategického rámce
5. Akční plán
a. vyhodnocení AP 2018/2019 – porovnání plánu se skutečností
b. zpracování AP 2019/2020

Úvod: přivítání. Informace o webových stránkách, na kterých jsou umístěny informace a dokumenty
MAP II: http://www.masluznice.bechynsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orp-tabor-ii/
1. Implementace
a) Důležité: z důvodu konce ŠK 2018/2019 je nutné elektronicky zaslat dokumentaci proběhlých aktivit (tzn. výkazů, třídních knih, reportů atd.) k již realizovaným aktivitám - část
Implementace paní Janě Šíchové (map2@sudomerice.cz) NEJPOZDĚJI 3. týden v červnu.
b) Naplánovat si aktivity zahajované v novém školním roce, od září 2019. Informovat o tom
prostřednictvím územ. analytika, mít v pořádku dohody atd…
2. Plánovaná setkání
Termíny následujících PS:
• Pro rovné příležitostí – workshop - 29. 5. 2019 – od 9 hodin - ZŠ Helsinská, Tábor – pro ty, kdo
se včas registrovali.
• Rozvoj čtenářské gramotnosti – 29. 8. 2019 – od 14 hodin – seminář pod vedením Mgr.
Vakočové - ZŠ Zborovská. Též pro přihlášené
• PS pro financování – 17. 6. 2019 – od 13 hodin – kancelář vedoucího OŠMaT, Městský úřad
č. p. 11, Tábor. Skupina je uzavřená, pouze informace, o co se jedná.
3. Potřeby škol
4. aktualizace Strategického rámce
•
•

ÚA poděkoval členům ÚPS za to, že všichni odevzdali vyplněné dotazníky Potřeby škol a Rovné příležitosti. Jsou předány dále na RT MAP.
Rozdány kondenzované Potřeby škol s barevným vyznačením, kde může s investičními potřebami pomoct MAS KS. Pokud by mělo dojít k realizaci, je nutné mít schválení zřizovateli. To je
nutné i pro aktualizaci Strategického rámce MAP, v září 2019.
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5. Akční plán
a. vyhodnocení AP 2018/2019 – porovnání plánu se skutečností
b. zpracování AP 2019/2020
Před setkáním PS dostali její členové e-mailem excelovou tabulku (AP vyhodnocení_plan_formular_MAS_KS_1). Na dnešním setkání rozdány i výtisky. Členové PS pro své školy vyhodnotí: na 1. řádku jsou jedničky pro plánovanou aktivitu. Kde proběhla, ponechají se, kde neproběhla, vymaže se. Pokud proběhla jiná aktivita, než byla plánovaná, napíše se jednička. Do
druhého řádku se vypíše komentář, např. z jakého zdroje došlo k financování aktivity (MAP, Šablony, jiné zdroje…)
Do třetího řádku vypsat jedničky, kde se plánuje aktivita pro rok 19/20 a do 4. zase komentář.
Seznam všech aktivit (nejen těch, které byly v AP dosud) bude členům PS zaslán, kdyby si někdo
chtěl vybrat jinou.
Ostatní
• Příští setkání PS domluvíme v průběhu září
• Po odchodu části členů začala probíhat diskuse mezi Mgr. Pípalovou, Mgr. Průšovou a D.
Roseckým. Postupně odešli ostatní členové PS a diskuse probíhala celkem asi 2 hodiny.
Postupně byly vydiskutovány následující návrhy.
o Celý MAP více zacílit na méně priorit, např.: formativní hodnocení, inkluze, nezvladatelné děti, apod.
o Výměna zkušeností ředitelů s financováním aktivit
o Zapojení ZVAS
o Uspořádat 2x ročně výjezdní zasedání
o Vzdělávání – školní zralost, spolupráce učitelů a asistentů pedagoga
Zapsal Z. Černý

