Zápis 4. schůze pracovní skupiny MAP II Tábor
Datum: 29. 5. 2019
Místo: ZŠ Helsinská, Tábor
Přítomni: viz prezenční listina
1) PaedDr. Heršálková:
o přivítání účastníků
o seznámení s programem
2) PaedDr. Heršálková, Bc. Rosecký:
o Akční plán 2018/2019 a 2019/2020:
▪ školám byl pro přehlednost zaslán ve formě 1 tabulky spojující oba
Akční plány
▪ každá škola vyhodnotí AP 2018/2019 – tzn., zda danou aktivitu
realizovali (=1), nebo nikoliv (=0) a případně připojí komentář (např.
realizováno v rámci šablon, aktivita proběhla pouze 1x)
▪ každá škola vypracuje AP 2019/2020 – tzn., zda danou aktivitu plánují
realizovat (=1), či nikoliv (=0) a případně připojí komentář
▪ současně lze navrhnout vyřazení některých aktivit, které se staly
irelevantními, nebo připojit k zařazení do AP návrhy aktivit nových –
vycházet se bude z předložené tabulky AP, ve které jsou uvedeny
všechny aktivity sesbírané od jednotlivých členů ÚPS
▪ po vypracování bude nový AP schválen ŘV
o nový Místní akční plán, který vznikne v rámci projektu, bude zacílen
na nejtíživější problémy v oblasti vzdělávání:
▪ na základě diskusí v jednotlivých pracovních skupinách
3) Bc. Rosecký, Bc. Daňková – aktualizace SR:
o další aktualizace SR proběhne po uplynutí 6 měsíců od posledního schválení,
tj. konec října 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
4) PaedDr. Heršálková, Bc. Daňková:
o část Implementace:
▪ v případě realizace aktivit v končícím školním roce 2018/2019 je
nezbytné odevzdat všechny potřebné doklady (tzn. výkazy, třídní
knihy, reporty aj.)

▪ výkazy

je nutné zaslat elektronicky Bc. Šichové na adresu
map2@sudomerice.cz - NEJPOZDĚJI 3. týden v červnu a poté v tištěné
formě – podepsané – nejpozději před ukončením monitorovacího
období – podrobnosti v příloze s pokyny u výkazů
 zasílat i „nulové“ výkazy

5) Termíny konání PS:
o Setkání vyučujících cizích jazyků – středa 12.6.2019 – od 13:00 hodin –
multimediální učebna Táborského soukromého gymnázia a ZŠ, 1.patro
o Rozvoj čtenářské gramotnosti – 29.8.2019 – od 14 hodin – seminář
pod vedením Mgr. Vakočové - ZŠ Zborovská Tábor

6) Další schůzka ÚPS proběhne pravděpodobně v září 2019, ZŠ Helsinská Tábor.

Zapsala: Bc. Martina Daňková

