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: MŠ Lipová, Lipová 649, 391 01 Sezimovo Ústí
Termín konání: pondělí, 2. 12. 2019, 15:00
Přítomni: P. Kukla, R. Kouba, M. Daňková, K. Gatialová, J. Šindelářová, G. Ťoupalíková, M.
Vosátková, M. Machačová, H. Málková, K. Burgstallerová, J. Čápová, Z. Helmová
Program:
• administrativa
• implementace – realizace aktivit
• plán činností 2020
• financování školství
• výběr témat pro MAP
• různé
Náplň jednání:
1.

P. Kukla přivítal přítomné v MŠ Lipová v Sezimově Ústí

2.

Administrativa – předání výkazů práce zástupců zapojených škol

3.

Implementační aktivity jednotlivých škol – plán čerpání aktivit
- je třeba zintenzivnit čerpání plánovaných aktivit
- diskutována realizace aktivit v jednotlivých školách
- zaměstnávání rodilých mluvčí – nutno nahlásit na ÚP před uzavřením smlouvy
o jiné podmínky pro pracovníky mimo EU
- logoped – možno i na fakturu, nutno fakturovat MAS Krajina srdce, doplnit reportem o
činnosti

4.

Plánované aktivity v rámci MAP:
- 4.12.2019 PS Rovné příležitosti
- 12.12.2019 „Začít spolu“ – Mgr. Pavla Lenzová, ZŠ a MŠ 9. května 489, Sezimovo Ústí II
- 16.12.2019 Seminář pro 1. stupeň – 9:00, Jihočeská univerzita, Mgr. Sylvie Doláková, výuka
angličtiny na 1. stupni
- leden – setkání výchovných poradců ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou
- 10. 3. 2020 Seminář pro ZŠ – Rizikové chování - Paedr. Z. Martínek – bude zrušeno
- do 10. 4. 2020 – aktualizace investičních aktivit v rámci Strategického rámce
o nutno nové aktivity schválit zřizovatelem
- 23. – 24. 4. 2020, Pluhův Žďár – výjezdní zasedání

5.

Financování školství
Aktuálně vyhlášené výzvy dotačních titulů
• Grantové programy Jihočeského kraje – I. vlna, 2. 1. – 17. 1. 2020 – viz samostatný
přehled
• 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-kvalityneformalniho-vzdelavani-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
Byl zaslán stručný přehled Svazu města a obcí „Změna financování regionálního školství ze
státního rozpočtu
Šablony III – první informace, mohou se v průběhu času měnit
• vyhlášení jaro 2020
• pouze pro MŠ a ZŠ
• pouze personální + nejoblíbenější šablony
• nově šablony pro pedagogy – sdílení zkušeností v zahraničí
• podmínka – pro ty, kteří začali realizované šablony dříve než v září 2019, nebo budou mít
v září 2020 vyčerpáno více jak 50% rozpočtu projektu

6.

7.

Výběr témat pro MAP
-

proběhla diskuse k výběru témat, která by MAP měl řešit

-

účastníci provedli prioritizaci navržených témat

Různé
- paní Čápová informovala o realizovaném setkání platformy MŠ v MŠ Helsinská
- proběhla prohlídka MŠ Lipová

Další jednání pracovní skupiny proběhne po Novém roce. Čas a místo budou upřesněny.
Zapsal Petr Kukla

