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POZVÁNKA
na Setkání územní PRACOVNÍ SKUPINY, dne 9. 4. 2019
od 14 hodin
v salónku Cadillac, Vančurova ul., Tábor

PROGRAM:
1. seznámení s připraveným dotazníkovým šetřením Popis potřeb škol
2. seznámení s připraveným dotazníkem – Rovné příležitosti
3. informace o prezentaci Mgr. Františka Eliáše:
4. DALŠÍ POSTUP: vyhodnocení platného Akčního plánu 2018/2019
5. sestavení nového Akčního plánu 2019/2020
6. a další

Vážení přátelé, jste srdečně zváni – přijďte pobejt!
Zdeněk Černý
ÚA
Podrobněji:
ad 1) dotazník, prezentovaný na Výjezdním zasedání – Popis potřeb škol (agregovaný Popis potřeb škol musí být v rámci projektu odevzdaný do 31. 5. 2019 poskytovateli dotace)
• dotazníkové šetření/řízený rozhovor provedou jednotliví ÚA s každým zástupcem zapojených subjektů
• dotazník je připraven zvlášť pro MŠ a zvlášť pro ZŠ
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•
•

byl již odeslán všem zapojeným subjektům předem k prostudování
termín pro jeho odevzdání ze strany členů ÚPS je stanoven na 1/2 dubna 2019

ad 2) dotazník – Rovné příležitosti
• dotazník je sestaven na základě pokynů MŠMT
• ve spolupráci se státní správou – OŠMaT, město Tábor bude proveden sběr potřebných dat – z důvodu, co nejmenší zátěže škol při zpracování dotazníku
• termín odevzdání ze strany členů ÚPS – ½ května 2019
ad 3) Mgr. František Eliáš: je ředitel ZŠ Hany Benešové, Bory
• téma prezentace – „Tvorba strategického plánu rozvoje škol“
• termín konání – 6.5.2019 od 13 hodin – Soběslav – přesné místo konání bude
upřesněno dle počtu zájemců
• případné
přihlášky
je
nutné
provést
prostřednictvím
e-mailu:
map2@sudomerice.cz nejpozději do 12.4.2019
DALŠÍ POSTUP:
• bude nutné provést vyhodnocení platného Akčního plánu 2018/2019 a sestavení
nového Akčního plánu 2019/2020
• obě záležitosti budou řešeny na ÚPS na dalších schůzkách – v období konec května/začátek června 2019
• AP poté musí být schválen ŘV

