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: on-line, meet.google.com
Čas konání: úterý 23. 02. 2021, 14:00
Přítomni: P. Kukla, D. Rosecký, M. Vosátková, J. Čápová, K. Burgstallerová, P. Lenzová, K. Gatialová
Program:
• čerpání rozpočtu aktivit jednotlivých škol
• plánované aktivity MAP
• různé – výměna zkušeností s aktuální situací
Náplň jednání:
1.

P. Kukla přivítal přítomné na on-line jednání v prostředí meet.google.com

2.

Čerpání rozpočtu jednotlivých škol
• školy zaslali aktualizované odhady čerpání nákladů na implementaci do konce roku 202
• oproti původnímu plánu je možné aktivity měnit či navyšovat původní přidělenou částku.
• veškeré podklady a dokumenty k jednotlivým podporovaným aktivitám jsou ke stažení na:
https://www.masluznice.bechynsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orp-taborii/implementace-vzory/
• p. Lenzová navrhla možnost čerpání prostředků na psychologa, či návštěv jiných školských
zařízení
o p. Rosecký potvrdil, že by bylo možné zařadit i jiné aktivity, ale muselo by to být změnou
projektu, na návštěvy jiných škol (nejlépe více škol najednou) by mohly být čerpány
prostředky z paušálu – bude záležet na situaci s koronavirem a průběžnému čerpání
o ostatní účastníci buď psychologa zajištěného mají nebo by měli zájem o pravidelné
s stálé využití psychologa. Ověříme zájem v ostatních skupinách

3.

Plánované aktivity v rámci MAP
• Webinář s Mgr. Marikou Kropíkovou – 18. 2. 2021 proběhl velmi úspěšně, na jeho

základě budou další termíny 1. či 11. 3.
• Rozvoj matematické gramotnosti – 3.3.2021 – paní Havelková – webinář „Geogebra“
• Rozvoj čtenářské gramotnosti – 6.5.2021 – paní Sittová – webinář „Přednes“
• Výjezdní zasedání - Pension U zámku, Pluhův Žďár
- plánovaný termín 25. – 26. 3. 2021 bude zrušen
- účastníci jednání souhlasí s přesunutím na konec května/zač. června, pokud by situace
dovolila konání akce
• Řádná aktualizace strategického plánu – schvalován na řídícím výboru do 3. 5. 2021
- v případě změn potřeba zajištění souhlasu zřizovatele
• Návrhy na další semináře, i pro mateřské školy

4.

legislativní změny - Mgr. Marika Kropíková
psychologie – lektorka Mgr. Blažena Mačáková
Stres a co s ním – Psychohygiena pro učitele – Mgr. Jiří Halda

Různé
• účastníci navrhují organizovat setkávání a aktivity pro vedoucí školních jídelen
- např. téma svačinky, lehká strava, výměna prověřených dodavatelů surovin
• setkávání ekonomek nebylo podpořeno, každá nese odpovědnost za svou činnost, a účastní
se pravidelných školení v ČB
• účastníci se vyměnili zkušenosti s používáním ochranných pomůcek, řešení karantén v MŠ i ZŠ
a chybějících informací o očkování

Další jednání pracovní skupiny proběhne po dohodě, pravděpodobně opět on-line formou
Zapsal Petr Kukla

