Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro území Lužnicko
MAP II v ORP TÁBOR CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105
Místo konání: ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 628
Termín konání: úterý 1. 10. 2019, 14:00
Přítomni: P. Kukla, D. Rosecký, K. Gatialová, J. Šindelářová, G. Ťoupalíková, M. Vosátková, Jaroslav
Mengler, Pavla Lenzová
Program:
• Vyhodnocení Akčního plánu 2018/2019
• Implementace:
o Informace o průběhu zahájených aktivit a jejich vykazování
• Plán aktivit na školní rok 2019/20, plánované semináře
• Průzkum Rovné příležitosti – výsledky a diskuse (poklad v příloze pozvánky)
• Aktualizace Strategického rámce – podklady do 11. 10. 2019, v případě změn nutno zajistit
souhlas zřizovatele
• Různé
Náplň jednání:
1. P. Kukla přivítal přítomné v ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 628
2.

Implementační aktivity jednotlivých škol
Účastníci diskutovali plán realizace jednotlivých aktivit.

3.

Plánované aktivity v rámci MAP:
- 9.10., 13:00 Pracovní skupina německého jazyka, TSG v PC učebně
- 9.10., 14:00 Pracovní skupina anglického jazyka, TSG v PC učebně
- 4. 11., Pracovní skupina přírodopis
- 11. 11., 14:00 Rozvoj čtenářské gramotnosti, lektorka Mgr. Vakočová, ZŠ Zborovská
- 12. 11., 14:00 Pracovní skupina fyzika, DDM Tábor
- 18. 11. Pracovní skupina 1. stupeň
- podzim - Platforma pracovníků MŠ – čas a místo bude upřesněno
- 27. 11. Seminář pro MŠ – Hyperaktivní a agresivní dítě v MŠ – Paedr. Z. Martínek
- 10. 3. 2020 Seminář pro ZŠ – Rizikové chování - Paedr. Z. Martínek

4. Rovné příležitosti
P. Kukla představil výsledky analýzy rovných příležitostí. Zdrojová tabulka údajů jednotlivých škol byla
zaslána ředitelům ZŠ a MŠ v ORP Tábor, ale tyto údaje nebudou prezentovány veřejnosti odborné ani
laické. Účastníci probrali agregovanou studii rovných příležitostí.
ZŠ zkontrolují údaje v tabulce a případné úpravy dat zašlou p. Kuklovi – kukla@regioprojekt.cz.

5.

Aktualizace SR – školy nemají žádné změny v investičních akcích

6.

Různé
Byly diskutovány možnosti financování aktivit spolupráce pedagogů ZŠ – hospitace, náslechy atd.
Jedná se o podstatu MAP II Tábor, je možné je financovat z rozpočtu projektu.
Paní Lenzová informovala o letní škole projektu Začít spolu, kterého se zúčastnilo mnoho
pedagogů z celé ČR, ale ne z Jihočeského kraje. V rámci MAP II Tábor uspořádáme prezentaci
této metody, kterou realizují v ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 628. Možno samostatná
prezentace v ZŠ, zařazení do programu setkání zástupců MŠ či seminář s pořádající organizací.
Aktuálně vyhlášené výzvy dotačních titulů
- OPŽP – výzva č. 121 - Snížit energ. náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE – ukončení
příjmu žádostí: 3.2.2020: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1909
- MŠMT – výzva č. 71 – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – ukončení příjmu žádostí:
6.1.2020 - https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalnihovzdelavani-2.htm
- OP VVV – výzva č. 02_19_077 – Podpora dětí a žáků se speciálními potřebami – ukončení
příjmu žádostí: 27.11.2019 - https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077.htm
- SFŽP – výzva č. 7/2019 – Přírodní zahrady – příjem žádostí: 3.2.2020 – 31.3.2020 https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74

Další jednání pracovní skupiny proběhne do konce roku 2019, místo bude upřesněno.
Zapsal Petr Kukla

