MAP II v ORP Tábor
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105

Zápis z 9. zasedání Územní pracovní skupiny MAS Krajina srdce
Datum: 23. 9. 2020, ve 14 hodin, v DDM
Přítomni viz prezenční listina
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výjezdní zasedání
Aktualizace SR
Informace o semináři „Kyberkriminalita“
Čerpání rozpočtu v části Implementace
Termíny konání jednotlivých PS
Schválení VIZE připravovaného dokumentu MAP ORP Tábor
Prezentace a diskuse nadefinovaných aktivit, jejich popisu, cílů, příslušných indikátorů
Ostatní

1. Výjezdní zasedání: 15. a 16. 10. 2020
Čtvrtek 15. 10. 2020:
9:00 – 13:00 – Kritické myšlení – Ing. Jan Mojžíš
Odpoledne – Feuersteinova metoda
Realizační tým – hodnocení průběhu MAPU atd.
Pátek 16. 10. 2020:
9:00 – 12:30 – Rizikové chování dětí – PaedDr. Zdeněk Martínek
Formulář k přihlašování včetně potřebných informací (způsobu přihlašování, termínu odevzdání atd.)
bude prostřednictvím Z. Č. rozeslán členům ÚPS. Předběžně svůj zájem potvrdili 4 členové.
2. Aktualizace Strategického rámce (SR MAP)
Na konci října proběhne zasedání Řídícího výboru (ŘV) a schvalování řádné aktualizace SR MAP.
Ze strany jednotlivých škol je NUTNÉ provést důslednou kontrolu všech svých uvedených akcí –
ZEJMÉNA těch, které byly podpořeny z IROP – zda jsou v seznamu uvedeny s poznámkou „realizováno“ – musí být z důvodu kontroly poskytovatele dotace uvedeny po celou dobu udržitelnosti
UPOZORNĚNÍ – v případě podstatných změn NUTNÝ souhlas zřizovatele – bez souhlasu NELZE změnu provést.
3. Seminář „Kyberkriminalita“
Plánován je 10. 11. 2020 od 17 do 19 hodin a je určen zejména rodičům žáků. Lektoři – PORTUS PRACHATICE, o.p.s. Bude v Centru Univerzita Tábor, Vančurova ulice, 3. patro, místnost A 417 (pro 50
lidí).
Členové ÚPS dostanou plakát – pozvánku, aby ho mohli propagovat na svých školách, na nástěnkách a
webových stránkách.
•
•
•
•

4. Čerpání rozpočtu v části Implementace k 30. 6. 2020:
ZŠ a MŠ Opařany – celkem: 31.842 Kč (kroužky: 31.842 Kč)
ZŠ a MŠ Jistebnice – celkem: 26.094 Kč (kroužky: 21.054 Kč, rodilý mluvčí: 5.040 Kč)
Waldorfská škola, RatiHory – celkem: 54.827 Kč (supervizor: 36.500 Kč, kroužky: 8.352 Kč, rodilý mluvčí: 9.975 Kč)
ZŠ Dražice – celkem: 8.874 Kč (kroužky: 8.874 Kč)
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Zatím tedy čerpají pouze 4 školy. Jsme v polovině MAP a tedy je třeba čerpat. Není nutné dodržovat
přesně naplánované aktivity; je třeba potíž s rodilými mluvčími. Dá se to nahradit jinými aktivitami. Nejjednodušeji kroužky. Prosím jen o včasné oznámení změn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Termíny setkání pracovních skupin
PS čtenářská gramotnost – 19.10.2020, 14.30 hod, seminář Recitace – Gabriela Sittová
PS matematická gramotnost – 14.10.2020, 8.00 hod, CUT, školení Formativní hodnocení –
Mechúrová
PS fyzika – 29.9.2020, 14.00 hod, DDM, 25.11.2020
Platforma MŠ – 29.9.2020, 13.00 hod, MŠ Kollárova
PS přírodopis – termín bude dojednán, garantka, Mgr. L. Pípalová, navrhuje PS jako výjezd do
Prahy na prezentaci Ateliéru 344 (polytechnické vzdělávání – praktická ukázka polytechnických
setů, projekty EVVO - přírodní zahrady, venkovní učebny, realizace interiérů)
PS angličtina, němčina – podzim 2020
PS I. stupeň – garantka se zatím neozvala
PS rovné příležitosti – 23.9.2020 od 13 hodin, zasedací místnost 1. patro, budova Matriky, Žižkovo náměstí 7, Tábor
PS pro financování – 18.9.2020 od 9 hodin, kancelář vedoucího OŠMaT Tábor

6. Schválení VIZE připravovaného dokumentu MAP ORP Tábor
Minulá vize je v dokumentu Místní akční plán ze srpna 2017: „Na základě jednotné a dlouhodobé národní
koncepce chceme v našich školách vytvořit přátelské prostředí umožňující moderní, otevřené a kvalitní
vzdělávání a budování pozitivních vztahů mezi všemi aktéry i partnery vzdělávání a to i neformálního a
zájmového charakteru respektující potřeby společnosti a trhu práce“.
Členové ÚPS souhlasí s tím, aby i v příštím dokumentu zůstala vize v tomto znění.

7. Prezentace a diskuse nadefinovaných aktivit, jejich popisu, cílů, příslušných indikátorů

Členové ÚPS obdrží e-mailem dotazník shrnující aktivity, které vzešly ze SWOT analýzy a následné
diskuze nad potřebami škol. K jednotlivým aktivitám se přihlásí tak, že vloží název školy do "Vaše odpověď". K bližšímu rozklíčování obsahu jednotlivých aktivit použijí dokument „ MAP
2021_2022_aktivity_ZŠ a MŠ“ který dorazí též e-mailem.
Zapsal: Z. Černý
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