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: Kino SPEKTRUM, nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí II
Čas konání: úterý 16. 06. 2020, 14:00
Přítomni: P. Kukla, R. Kouba, M. Daňková, D. Rosecký, K. Gatialová, J. Šindelářová, G. Ťoupalíková,
M. Vosátková, K. Burgstallerová, M. Kubů, Z. Helmová, J. Greplová
Program:
• aktuální informace
• vyhodnocení akčního plánu 2019/2020
• doplnění přehledu realizovaných investičních aktivit
• příprava nového MAP – výběr aktivit
• různé – výměna zkušeností s aktuální situací
Náplň jednání:
1.

P. Kukla přivítal přítomné v kině Spektrum a poděkoval G. Ťoupalíkové za přípravu jednání

2.

Výjezdní zasedání proběhne 15. – 16. 10. 2020, Pension U zámku, Pluhův Žďár
Čtvrtek 15. 10.
-

9 – 13 – Kritické myšlení – Ing. Jan Mojžíš

-

14 – 16 Feuersteinova metoda - Jana Žišková – představení metody, pozvánka na zážitkový
seminář

- realizační tým – záležitosti týkající se realizace projektu
Pátek 16. 10.
3.

9 - 12:30 - PaedDr. Zdeněk Martínek - Rizikové chování dětí

Akční plán
-

Akční plán MAP 2019/2020 bude navržen na prodloužení platnosti o 6 měsíců, tj. do konce

roku 2020

4.

-

Nový akční plán MAP bude zpracován na základě nového strategického dokumentu MAP

-

V současné době probíhá vyhodnocení realizace aktivit akčního plánu ve školním
roce 2019/2020 – tabulku s vyplněnými realizovanými aktivitami je třeba zaslat p.
Kuklovi do 22. 6. 2020

Příprava nového MAP – výběr aktivit
Na základě zpracovaných SWOT analýz, příčin problémů a navržených aktivit vybírali účastníci
aktivity v jednotlivých tematických oblastech, které chtějí realizovat v aktualizovaném
strategickém dokumentu MAP a novém Akčním plánu. Výběr aktivit bude zpracován za všechny

územní pracovní skupiny a na základě priorit ředitelů školských zařízení na území ORP Tábor
budou aktivity rozpracovány v Akčním plánu 2020/2021.

5.

Různé:
-

mezi členy územní pracovní skupiny byla přivítána ředitelka MŠ Nová Ves u Chýnova, paní
Marta Kubů

-

problémy s nízkými financemi

-

díky informacím v rámci projektu MAP se podařilo ZŠ Chýnov získat dotaci na výměnu oken

-

tipy na DVPP

-

o

Portus Prachatice, p. Šmíd – bezpečnost na sociálních sítích

o

psycholog Mgr. Michaela Veselá – úspěšné webináře, semináře pro pedagogy

realizace aktivit – implementace
o

systém vykazování stejný jako dosud

o

vzory k jednotlivým aktivitám ke stažení na stránkách MAS Lužnice:
https://www.masluznice.bechynsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orp-taborii/implementace-vzory/

o

v případě problémů při čerpání finančních prostředků na zvolenou aktivitu LZE
provést přesun na jinou aktivitu – NUTNO předem konzultovat

o

v novém školním roce je třeba zrychlit realizaci plánovaných aktivit a čerpání
prostředků

-

jednání řídícího výboru projektu MAP proběhne v srpnu 2020 per – rollam

-

řádná aktualizace Strategického rámce – investičních aktivit, proběhne v říjnu 2020

Další jednání pracovní skupiny proběhne v MŠ Chýnov (případně pod pergolou na zahradě p.
Málkové) v září 2020, čas bude upřesněn.
Zapsal Petr Kukla

