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6. zápis ze setkání Pracovní skupiny MAP II
pro území MAS Krajina srdce
3. 12. 2019 ve 14:00 hodin, v DDM na Tržním náměstí v Táboře
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výkazy práce za rok 2019
Akční plán, MAP
Čerpání rozpočtu
Potřeby škol
Výjezdní zasedání v roce 2020
Šablony III.
Semináře
Různé
1. Výkazy práce za rok 2019

Předání podepsaných originálů výkazů práce zástupců zapojených škol, od II. do XII.
2. Akční plán
Vyhodnocení současného Akčního plánu 2019/2020, D. Rosecký. Příští rok se bude pracovat na AP 20/21, přepokládá se konec listopadu 2020.
Realizační tým (RT MAP) zamýšlí pojmout nový AP jinak, o tom probíhala diskuse nad
dokumentem „Témata MAP II Tábor“ (e-mailová příloha tohoto zápisu) Tabulku „výběr prioritních témat již někteří přítomní na místě vyplnili. Některá témata „nahodila“ paní L. Pípalová,
viz konec zápisu.
Prosím ostatní o rychlé vyplnění a zaslání na mou adresu map@maskrajinasrdce.cz.
Do 10. 4. 2020 je nutné podat návrhy na změny ve Strategickém rámci (SR MAP) – investiční záměry.
Ty musí být schváleny zřizovatelem, nutno zajistit v předstihu, pokud by zřizovatel investiční záměry chtěl schvalovat zastupitelstvem. Jinak stačí schválení radou obce, města, pokud je
zřízena, nebo starostou.
29. 4. je datum aktualizace AP (schválení Řídícím výborem).
3. Čerpání rozpočtu
Rozpočet zatím čerpají 3 školy. Přehled zašlu e-mailem jako přílohu tohoto zápisu (čerpání_aktivity_ZŠ_MAP_KS)
V této tabulce jsou rozpočty na aktivity pro jednotlivé školy a „přihlášené aktivity“. Aktivity je možné, při zachování celkového rozpočtu, ještě měnit.
Prosím, zamýšlené změny mi oznamte, jakmile Vás napadnou.
4. Potřeby škol
Děkuji všem ředitelům, že v průběhu léta pracovali na popisu Potřeb ZŠ a MŠ. Souhrnný
přehled těchto potřeb zašlu e-mailem jako přílohu tohoto zápisu.
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5. Výjezdní zasedání v roce 2020
Výjezdní zasedání bude 23. – 24. 4. 2020 v Pluhově Žďáru, v Penzionu U Zámku.
Vítáme nápady na témata přednášek či dalšího programu. Zatím je, doufáme, zajištěno vystoupení PaedDr. Zdeňka Martínka.
6. Šablony III.
D. Rosecký informoval o plánovaných Šablonách III.
Zapojit se budou moci školy, které se do Š II. přihlásily před zářím 2019 a v září 2020 budou mít vyčerpáno 50% rozpočtu.
Výzva bude asi v únoru 2020.
7. Zajištěné semináře pro tento rok:





12. 12. 2019 – od 13 hodin - seminář „Začít spolu“ – Mgr. Pavla Lenzová, ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí II, 9. Května 489
PS Rovné příležitosti – 4. 12. 2019 od 14 hodin – zasedací místnost OISF - 2. patro, MěÚ
Žižkovo náměstí 11, Tábor
PS pro financování – 6. 12. 2019 od 13 hodin – kancelář vedoucího OŠMaT, Tábor
PS Setkávání podle aprobací – 1. stupeň – 16. 12. 2019 – od 9 hodin – Společenské a kulturní centrum Univerzita, Vančurova 2904, Tábor
8. Různé

Termín příštího setkání ÚPS nebyl stanoven. Zašlu e-mailem. Prosím, obnovte si v
e-adresáři mou současnou adresu pro MAP: map@maskrajinasrdce.cz.
Pošta zaslaná na dřívější adresu maskrajinasrdce@seznam.cz se přeposílá zatím na adresu
info@maskrajinasrdce.cz, ale tu používají všichni ostatní zaměstnanci MAS Krajina srdce, takže
Vaše psaní může lehce v tom množství zapadnout.

Zdeněk Černý, územní metodik

Některé náměty paní L. Pípalové:
Digitální bezpečnos
Spolupráce se ZŠ, které mají zajímavou nabídku (např. tělocvičnu, specializovanou PC učebnu, apod.)
spolupráce se ZVaS
„Konference“ – spolupráce mezi ZŠ a SŠ, výměna zkušeností, požadavků SŠ na žáky odcházející sem ze
ZŠ. Jak směřovat žáky.
(Paní ředitelka na příštím setkání mne laskavě opraví, pokud jsem zapsal toto nesprávně).

