MAP II v ORP Tábor, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105
ZÁPIS ze setkání územní PRACOVNÍ SKUPINY, dne 9. 4. 2019
v salónku Cadillac, Vančurova ul., Tábor
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1. seznámení s připraveným dotazníkovým šetřením Popis potřeb škol
Dotazník byl prezentovaný a projednávaný na Výjezdním zasedání MAP 21. – 22. 2019.
• dotazníkové šetření/řízený rozhovor provedou jednotliví ÚA s každým zástupcem zapojených
subjektů
• dotazník je připraven zvlášť pro MŠ a zvlášť pro ZŠ
• byl již odeslán všem zapojeným subjektům předem k prostudování
• termín pro jeho odevzdání ze strany členů ÚPS je stanoven na 1/2 dubna 2019
•
•

2. seznámení s připraveným dotazníkem – Rovné příležitosti
dotazník je sestaven na základě pokynů MŠMT
termín odevzdání ze strany členů ÚPS – ½ května 2019
•
•
•

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
4. DALŠÍ POSTUP: vyhodnocení platného Akčního plánu 2018/2019
5. sestavení nového Akčního plánu 2019/2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bude nutné provést vyhodnocení platného Akčního plánu 2018/2019 a sestavení nového
Akčního plánu 2019/2020. (ÚA rozešle excelový soubor s vyhodnocením AP 2017_18“
obě záležitosti budou řešeny na ÚPS na dalších schůzkách – v období konec května/začátek června 2019
AP poté musí být schválen ŘV

6. další
Informace o Pracovních skupinách (např. PS ČG 29. 8. 2019 ve 14 hodin bude v ZŠ Zborovská,
seminář Mgr. Vakočové. Všechny další informace budou prostřednictvím e-mailu a na ÚPS.
10. 4. v DDM při přírodopisné olympiádě proběhne PS Přírodopis
Pracovní VÝKAZY aktivit, prosím, posílejte e-mailem na adresu map2@sudomerice.cz
Podepsané výkazy se mohou předat na ÚPS: ÚA (ZČ) – „zkratek jako by to zpíval Ivan Mládek“
ZČ rozešle ředitelům znovu „Aktivity“
Příští setkání naší ÚPS bude 28. máje ve 14 hodin v DDM, na Tržním náměstí
Zapsal Z. Černý

