Zápis 9. schůze pracovní skupiny MAP II Tábor
Datum: 23. 9. 2020
Místo: Matrika, Žižkovo nám. 7, Tábor
Přítomni: viz prezenční listina
1) PaedDr. Heršálková:
o přivítání účastníků
o seznámení s programem:
• výjezdní zasedání
• seminář „Kyberkriminalita“
• schůzky jednotlivých PS
• řádná aktualizace SR, zasedání ŘV
• Implementace
• VIZE připravovaného dokumentu MAP ORP Tábor
• prezentace, diskuse nadefinovaných aktivit
2) PaedDr. Heršálková, Bc. Daňková:
o Výjezdní zasedání:
• místo konání – Pension U Zámku, Pluhův Žďár, okr. Jindřichův Hradec
• termín – 15. – 16.10.2020
• program:
 čtvrtek 15.10
✓ 9 – 13 – Kritické myšlení – Ing. Jan Mojžíš
✓ odpoledne – Feuersteinova metoda – 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
• na základě zjišťování zájmu z jednotlivých ÚPS bude ze strany
realizačního týmu vyhodnoceno konání/nekonání:
 v případě konání – bude prostřednictvím územ. metodika
členům PS rozeslána pozvánka s programem a přihláška
ohledně zjištění potřeby ubytování
 v případě nekonání – bude prostřednictvím územ. metodika
tato informace předána členům PS; zasedání bude přesunuto
na jarní období 2021
3) Bc. Rosecký – seminář „Kyberkriminalita“:
o uskuteční se 10.11.2020 od 17 do 19 hodin
o určen široké veřejnosti, zejména rodičům žáků
o lektoři – PORTUS PRACHATICE, o.p.s.
o místo konání – Centrum Univerzita Tábor, Vančurova 2904

o všem členům PS bude poslána pozvánka s prosbou o předání informace
rodičům žáků dané školy
4) Bc. Rosecký – schůzky PS:
o PS čtenářská gramotnost – 19.10.2020, 14.30 hod, seminář Recitace –
Gabriela Sittová
o PS matematická gramotnost – 14.10.2020, 8.00 hod, CUT, školení Formativní
hodnocení – Mechúrová
o PS fyzika – 29.9.2020, 14.00 hod, DDM
o Platforma MŠ – 29.9.2020, 13.00 hod, MŠ Kollárova
o PS rovné příležitosti – 23.9.2020 od 13 hodin, zasedací místnost 1. patro,
budova Matriky, Žižkovo náměstí 7, Tábor
5) PaedDr. Heršálková, Bc. Rosecký – řádná aktualizace SR, zasedání ŘV:
o 3.11.2020 od 13 hodin, zasedací místnost 1. patro, budova Matriky, Žižkovo
náměstí 7, Tábor
• řádná aktualizace SR
• případné podstatné změny nahlásit NEJPOZDĚJI DO ½ ŘÍJNA ÚA –
POUZE s písemným souhlasem zřizovatele
• ze strany jednotlivých členů NUTNÉ provést důslednou kontrolu
všech svých uvedených akcí – ZEJMÉNA těch, které byly podpořeny
z IROP – zda jsou v seznamu uvedeny s poznámkou „realizováno“ –
musí být z důvodu kontroly poskytovatele dotace uvedeny po celou
dobu udržitelnosti
• další aktualizace SR proběhne po uplynutí 6 měsíců od posledního
schválení - duben 2021
6) Bc. Rosecký, PaedDr. Heršálková - nový MAP – návrh VIZE:
o nový MAP:
• cca konec 10/2020 zpracován vlastní dokument ve verzi, která bude
prezentována jednotlivým školám k případnému připomínkování
• do 15.11.2020 – zapracování případných připomínek, finální verze
dokumentu
• do 30.11.2020 schválení nového MAP ŘV
o návrh VIZE:
• „Na základě jednotné a dlouhodobé národní koncepce chceme
v našich školách vytvořit přátelské prostředí umožňující moderní,
otevřené a kvalitní vzdělávání a budování pozitivních vztahů mezi
všemi aktéry i partnery vzdělávání a to i neformálního a zájmového
charakteru respektující potřeby společnosti a trhu práce.“
o analytická část:
• od všech zapojených subjektů získána potřebná data
• přehled potřebných statistických dat státem zřizovaných škol
vypracován OŠMaT Tábor

7) PaedDr. Heršálková, Bc. Rosecký - Implementace:
o VELMI DŮLEŽITÉ - započít s realizací naplánovaných aktivit/zrychlit
čerpání!!!
o vzory k jednotlivým aktivitám ke stažení na stránkách MAS Lužnice:
https://www.masluznice.bechynsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orptabor-ii/implementace-vzory/
o v případě problémů při čerpání finančních prostředků na zvolenou aktivitu LZE
provést přesun na jinou aktivitu – NUTNO předem konzultovat
o ze strany realizačního týmu bude ke konci letošního roku provedena revize
rozpočtu/aktualizace stavu čerpání jednotlivých aktivit zapojených subjektů –
členům ÚPS bude předložena na počátku roku 2021
o poté bude možno provést přesuny finančních prostředků; případně dojde
k navýšení rozpočtů zapojených subjektů – dle možností a stanovených priorit
8) Bc. Rosecký, PaedDr. Heršálková – strategická část nového MAP:
o představení zvolených aktivit vč. popisu, cílů, příslušných indikátorů
o nyní je nutné, aby se zapojené subjekty v případě zájmu ke zvoleným
aktivitám přihlásili:
• prostřednictvím Google formuláře + případné doplňující komentáře
poslat e-mailem (číslo aktivity + komentář), nebo
• písemně přímo do předloženého dokumentu
• při volbě aktivity hlásit se, v případě ZŠ a MŠ, jako 1 subjekt –
nerozlišovat, zda bude realizovat pouze ZŠ, nebo pouze MŠ
9) Bc. Rosecký – pozvánka:
o Ateliér344:
• nabídka prezentace projektů a realizací:
 Polytechnické vzdělávání
 Přírodní zahrady
 Venkovní učebny aj.
• Termíny:
 21.10, 28.10, 29.10.2020 – vždy 10:30 – 12:30
• v případě zájmu kontaktovat svého územního metodika nejpozději
do 30.9.2020
• podrobnosti v zaslané pozvánce
10) Termín další schůzky ÚPS bude stanoven.
Zapsala: Bc. Martina Daňková

