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 Chýnov, Ludvíka Zatěrandy 282, Chýnov
Čas konání: úterý 22. 09. 2020, 14:00
Přítomni: P. Kukla, R. Kouba, M. Daňková, D. Rosecký, H. Málková , G. Ťoupalíková, M. Vosátková, J.
Čápová, K. Burgstallerová, M. Kubů, Z. Helmová, K. Rosa, P. Grenar
Program:
• plánované aktivity MAP
• příprava dokumentu MAP ORP Tábor
• aktualizace strategického rámce
• čerpání rozpočtu aktivit jednotlivých škol
• různé – výměna zkušeností s aktuální situací
Náplň jednání:
1.

P. Kukla přivítal přítomné v altánu MŠ Chýnov a poděkoval H. Málkové za přípravu jednání

2.

Plánované aktivity v rámci MAP
• PS pro rovné příležitosti – 23. 9. 2020, 13:00, jednání
• PS matematická gramotnost – 14.10.2020, 8.00 hod, CUT, školení Formativní hodnocení –
Mechúrová
• PS fyzika – 29.9.2020, 14.00 hod, DDM
• Platforma MŠ – 29.9.2020, 13.00 hod, MŠ Kollárova
- návrhy na 2 další aktivity realizované do konce roku, bude domluvena 29. 9.
- Marta Franclová: Usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ
- Diagnostika dítěte předškolního věku
• PS čtenářská gramotnost – 19.10.2020, 14.30 hod, seminář Recitace – Gabriela Sittová
• Výjezdní zasedání - 15. – 16. 10. 2020, Pension U zámku, Pluhův Žďár
- konání bude potvrzeno na základě aktuální situace s opatřeními proti pandemii, všichni
přítomní vyjádřili ochotu účastnit se
- přihlašovací formulář bude rozeslán v příštím týdnu
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.
- 9 - 12:30 - PaedDr. Zdeněk Martínek - Rizikové chování dětí
• Seminář kyberkriminalita – 10. 11. 2020, 17:00 – 19:00, Centrum Univerzita Tábor

3.

Řádná aktualizace strategického plánu – schvalován na řídícím výboru 3. 11. 2020

• v případě změn potřeba zajištění souhlasu zřizovatele
• kontrola realizovaných aktivit. Ty, které byly financovány z EU, musí být uvedeny v plánu po
dobu udržitelnosti
4.

Schválení znění vize místního akčního plánu 2021 – 2022
• Územní pracovní skupina projednala a schválila znění vize MAP 2021 - 2022

5.

Výběh aktivit
• Petr Kukla představil návrhy aktivit do příštího místního akčního plánu. Účastníci dostali jejich
popis, který je i přílohou tohoto zápisu.
• Do 30. 9. je třeba přihlásit svou školu k realizaci vybraných aktivit prostřednictvím webového
formuláře
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ1WdCAwHAxbkiXOmFAVzFCmgKpGcBPN8nwTHofasmcDHTg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
• Stačí vložit název školy k vybraným aktivitám, které budou školy realizovat buď ve spolupráci
s ostatními nebo i samostatně.

6.

Realizace aktivit – implementace
• proběhla diskuse nad připravovanými aktivitami v jednotlivých školách
• rodilý mluvčí musí být z EU, např. z Irska
• vzory
k jednotlivým
aktivitám
ke
stažení
na
stránkách
MAS
Lužnice:
https://www.masluznice.bechynsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orp-taborii/implementace-vzory/
• na zač. roku 2021 bude provedeno vyhodnocení čerpání a možné přesuny na jiné aktivity
v případě problémů při čerpání finančních prostředků na zvolenou aktivitu LZE provést
přesun na jinou aktivitu – NUTNO předem konzultovat

Další jednání pracovní skupiny proběhne po dohodě na výjezdním zasedání.
Zapsal Petr Kukla

