Zápis 8. schůze pracovní skupiny MAP II Tábor
Datum: 3. 6. 2020
Místo: Matrika, Žižkovo nám. 7, Tábor
Přítomni: viz prezenční listina
1) PaedDr. Heršálková:
o přivítání účastníků
o seznámení s programem:
• výjezdní zasedání
• Vyhodnocení AP 2019/2020
• AP 2020/2021
• nový MAP
• Implementace
• dokument Realizace investičních projektů MAP
• SWOT analýzy
2) PaedDr. Heršálková, Bc. Daňková:
o Výjezdní zasedání - nový termín:
• 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 –
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
• prostřednictvím územ. metodika bude členům PS v 1. polovině září
rozeslána pozvánka s programem a přihláška ohledně zjištění potřeby
ubytování
3) PaedDr. Heršálková – vyhodnocení AP 2019/2020:
o na základě zaslaných předpřipravených tabulek
o vyplnit: realizováno – 1/nerealizováno – nevyplňovat; případně připojit
komentář
o téměř všichni členové PS již odevzdali
4) Bc. Rosecký - doplnění:
o vzhledem k aktuální situaci v České republice (vč. uzavření školských zařízení,
nemožnosti realizace plánovaných aktivit) návrh na prodloužení jeho platnosti
o 6 měsíců, tj. do konce roku 2020

o prodloužení platnosti bude předloženo ŘV v měsících červenec/srpen
ke schválení
5) Bc. Rosecký – nový AP 2020/2021:
o v návaznosti na výše uvedené bude plán zpracován až na základě nového MAP
o jeho platnost bude 6 měsíců, tj. do konce ŠK 2020/2021
o následující AP, tzn. 2021/2022 již bude opět vypracován na období školního
roku
6) Bc. Rosecký - nový MAP:
o bude vypracován do konce listopadu 2020
o jeho součástí bude i nový AP 2020/2021
7) PaedDr. Heršálková, Bc. Rosecký - Implementace:
o VELMI DŮLEŽITÉ - započít s realizací naplánovaných aktivit/zrychlit čerpání
o systém vykazování stejný jako dosud
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 příslušné dohody lze uzavřít do konce realizace celého projektu, tj.
do 11/2022
o ze strany realizačního týmu bude provedena aktualizace stavu čerpání
jednotlivých aktivit zapojených subjektů – členům ÚPS bude zaslán po letních
prázdninách
8) PhDr. Samohýl, Ph.D. – dotaz:
o v době uzavření školy byla aktivita „Rodilý mluvčí“ realizována distančním
způsobem – tzn. přes Skype. Je to uznatelné?
9) Bc. Rosecký, Bc. Daňková – odpověď:
o ano, vzhledem k situaci je realizace této aktivity uvedeným způsobem možná
o plně to koresponduje s pokyny MŠMT k řešení problémů při plnění projektů
zjednodušeného vykazování, tzv. šablon
10) Bc. Rosecký, Bc. Daňková – aktualizace SR - informace:
o další aktualizace SR proběhne po uplynutí 6 měsíců od posledního schválení říjen 2020
o zdůrazněna potřeba schvalování případných změn jednotlivých akcí
zřizovatelem subjektu – je požadován PÍSEMNÝ souhlas – prostá kopie (rada,
zastupitelstvo, starosta, statutární orgán) – vložení nové akce, změna názvu
o BEZ souhlasu nebude změna schválena
o Změny harmonogramu, rozpočtu, vyřazení akce z důvodu realizace NENÍ
nutné nechat schvalovat

o SR bude k revizi zaslán v září 2020
o IROP požaduje zanechání všech akcí v seznamu – SR – i během stanovené
doby udržitelnosti daného projektu
11) PaedDr. Heršálková, Bc. Rosecký – dokument Realizace invest. projektů MAP:
o potřeba vyjádření se k vyškrtnutým akcím, zda:
• nebyly realizovány, nebo
• byly realizovány – v případě realizace uvést specifikaci finančních
zdrojů (dotace, zřizovatel, vlastní prostředky)
o vypracovaný dokument bude využit jako podklad při zpracování analýzy
v rámci tvorby nového MAP
12) Bc. Rosecký – prezentace finálních verzí SWOT analýz:
o sestaveny na základě diskusí na jednotlivých ÚPS
o SWOT analýza k MG a ČG byla vypracována členy PS pro matematickou
gramotnost a PS pro čtenářskou gramotnost
o vyprofilovány příčiny problémů:
• žádost o vyjádření se k jednotlivým návrhům, případně doplnění
o prozatím nejsou sestaveny návrhy aktivit:
• představeny budou pravděpodobně do konce června
• návrhy projdou finálním výběrem přes jednotlivé ÚPS
13) Bc. Daňková – informace – předpokládaný termín konání ŘV:
o červenec/srpen 2020 – formou per-rollam – schvalování prodloužení platnosti
AP 2019/2020; Vyhodnocení AP 2019/2020; Průběžné evaluační zprávy
o říjen 2020 – řádná aktualizace SR po uplynutí lhůty 6 měsíců od posledního
schválení
14) Termín další schůzky ÚPS bude stanoven – září 2020.
Zapsala: Bc. Martina Daňková

