Zápis 5. schůze pracovní skupiny MAP II Tábor
Datum: 2. 10. 2019
Místo: MěÚ Tábor, Tábor
Přítomni: viz prezenční listina
1) PaedDr. Heršálková:
o přivítání účastníků
o seznámení s programem:
• vyhodnocení Akčního plánu 2018/2019
• Implementace:
✓ Informace o průběhu zahájených aktivit a jejich vykazování
✓ Informace o aktivitách na šk. rok 2019/20
• diskuse nad zjištěnými daty v rámci dotazníku Rovné příležitosti
• DVPP - plánované semináře, setkávání podle aprobací
• Aktualizace Strategického rámce
• Dotazník - bezbariérovost
2) PaedDr. Heršálková, Bc. Rosecký:
o vyhodnocení Akčního plánu 2018/2019:
• na základě vyhodnocení od jednotlivých zapojených subjektů byla
vypracována hodnotící zpráva
• u aktivit 1.2.11, 1.3.4, 2.1.1 a 2.3.1 počet přihlášených subjektů
neodpovídá skutečnosti – pravděpodobně došlo k mylnému
pochopení dané aktivity
• bude nutné provést revizi – Vyhodnocení AP bude všem subjektům
zasláno ke kontrole
3) PaedDr. Heršálková, Bc. Daňková:
o část Implementace:
• předložen Přehled realizovaných aktivit – část Implementace:
✓ realizované workshopy, semináře
✓ schůzky jednotlivých pracovních skupin
✓ postup realizace jednotlivých aktivit
• v případě změn v plánovaných aktivitách NUTNO předem nahlásit a
konzultovat – NELZE však navyšovat celkový rozpočet daného
subjektu, objem alokovaných prostředků musí zůstat zachován
• uvedené sazby (setkání s rodiči, supervize atd.) jsou sazby hodinové,
lze zahrnout i potřebnou dobu přípravy
• ve spojitosti se zahájením školního roku započít i s realizací
naplánovaných aktivit
• vykazování jednotlivých realizovaných aktivit provádět dle příslušných
vypracovaných manuálů

• aktivita – Rodilý mluvčí - vzhledem k povinnosti nahlašování na Úřad
práce nutno nahlásit:
✓ statut pobytu v ČR
✓ občanství
✓ země původu
4) Bc. Rosecký, PaedDr. Heršálková:
o Dotazník Rovné příležitosti:
• prezentace získaných dat - na základě podkladů z ÚPS vypracována
finální souhrnná tabulka všech zapojených subjektů včetně návrhů
komentářů k jednotlivým sledovaným oblastem, k jejich výstupům
• získaná zdrojová data NEBUDOU poskytnuta, oficiálním výstupem
bude POUZE vypracovaná textová část Analýza potřeb
• v některých případech jsou markantní odchylky oproti zjištěnému
průměru – barevně označeno
• nutno provést revizi ze strany zapojených subjektů – v případě
platnosti uvedených dat připojit adekvátní odůvodnění
5) Bc. Rosecký, Bc. Daňková – aktualizace SR:
o další aktualizace SR proběhne po uplynutí 6 měsíců od posledního schválení,
22.10.2019
o zdůrazněna potřeba schvalování případných změn jednotlivých akcí
zřizovatelem subjektu – je požadován PÍSEMNÝ souhlas – prostá kopie (rada,
zastupitelstvo, starosta, statutární orgán)
o BEZ souhlasu nebude změna schválena
o nahlášení změn včetně souhlasů odevzdat NEJPOZDĚJI do 11.10.2019
územnímu metodikovi
o další řádná aktualizace proběhne za 6 měsíců, tj. duben 2020
6) PaedDr. Heršálková:
o Dotazník bezbariérovosti:
• nutno zjistit stav u daného subjektu z tohoto hlediska
• zjišťován je rozsah bezbariérovosti
• téměř všechna školská zařízení dotazník již odevzdala
7) Termíny konání PS:
o PS Setkávání podle aprobací – AJ, NJ – středa 9.10.2019 – od 14:00 hodin –
multimediální učebna Táborského soukromého gymnázia a ZŠ, 1.patro
o PS Setkávání podle aprobací – Přírodopis – 4.11.2019 od 14 hodin – místo
bude upřesněno
o Rozvoj čtenářské gramotnosti – 11. 11. 2019 – od 14 hodin – ZŠ Zborovská
o PS Setkávání podle aprobací – Fyzika – 12.11.2019, DDM Tábor

8) Termíny konání seminářů, workshopů:
o 27.11.2019 - PaedDr. Z. Martínek – Hyperaktivní a agresivní dítě v MŠ –
pro MŠ – místo konání Společenské a kulturní centrum Univerzita, Vančurova
2904, Tábor
o 10.3.2020 – PaedDr. Z. Martínek – Rizikové chování – pro ZŠ - místo konání
Společenské a kulturní centrum Univerzita, Vančurova 2904, Tábor
o přihlašování bude přes formulář – bude včas oznámeno
9) Bc. Rosecký:
o plánováno Výjezdní zasedání – pravděpodobně jaro 2020:
• lze zasílat tipy na místo konání, semináře, lektory
o od MAS Střední Povltaví (ORP Milevsko) obdržena nabídka na účast
na výjezdním zasedání této skupiny:
• 28. – 29.11.2019 Mělnicko
• nabídnuto cca 20 míst
• odjezd ráno 28.11.2019 z Tábora autobusem
• plánovaný program:
✓ příklady dobré praxe – návštěva místních škol
✓ workshop – Rovné příležitosti
✓ neformální program
• v případě zájmu kontaktovat Bc. Roseckého – do 15.10.2019
o jsou plánované další semináře, workshopy:
• lze dávat podněty na témata, lektory, semináře
10) Mgr. Trska, Mgr. Saláková, Mgr. Vašíček:
o doporučení na:
• PhDr. Jana Svobodu – psycholog, diagnostik
• PhDr. Davida Čápa – psycholog
• Firmu KAOMAT
11) Další schůzka ÚPS proběhne pravděpodobně v listopadu 2019, ZŠ Helsinská Tábor.

Zapsala: Bc. Martina Daňková

