Zápis 6. schůze pracovní skupiny MAP II Tábor
Datum: 4. 12. 2019
Místo: MěÚ Tábor, Tábor
Přítomni: viz prezenční listina
1) PaedDr. Heršálková:
o přivítání účastníků
o seznámení s programem:
• výjezdní zasedání
• DVPP - plánované semináře, setkávání podle aprobací
• Implementace:
✓ Informace o průběhu zahájených aktivit a jejich vykazování
• Strategický rámec
• plán na r. 2020
• základní informace – „šablony III“
• vyhlášené Dotační programy JčK
2) PaedDr. Heršálková, Ing. Kouba:
o Výjezdní zasedání:
• místo konání – Pluhův Žďár, okr. Jindřichův Hradec
• termín – 23. – 24.4.2020
• program:
✓ 23.4 – na základě výběru členů jednotlivých ÚPS z nabídky
seminářů a současně personálních možností agentury
Vzdělávání pro praxi
✓ 24.4
–
dopoledne
–
pravděpodobně
seminář
PaedDr. Z. Martínka
✓ případně dát tipy na možné lektory
 doporučení na Centrum Pochodeň Milevsko - třídnictví
3) PaedDr. Heršálková, Bc. Daňková:
o 12.12.2019 – od 13 hodin - seminář „Začít spolu“ – Mgr. Pavla Lenzová,
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí II, 9. Května 489
o 16.12.2019 - od 9 do 16 hodin - PS Setkávání podle aprobací – 1. stupeň
proběhne formou semináře:
• přednášející Mgr. Sylvie Doláková – lektorka metodiky výuky angličtiny
• Společenské a kulturní centrum Univerzita, Vančurova 2904, Tábor
• přihlášky přes Google formulář
o seminář PaedDr. Z. Martínka plánovaný na 10.3.2020 zrušen, v současnosti
probíhá hledání náhradního termínu

4) PaedDr. Heršálková, Bc. Daňková:
o část Implementace:
• příslušné sazby (setkání s rodiči, supervize atd.) jsou sazby hodinové,
lze zahrnout i potřebnou dobu přípravy
• VELMI DŮLEŽITÉ - započít s realizací naplánovaných aktivit
• vykazování jednotlivých realizovaných aktivit provádět dle příslušných
vypracovaných manuálů – jednotlivé soubory k příslušným aktivitám
byly zaslány e-mailem, případně jsou ke stažení na webových
stránkách - https://www.masluznice.bechynsko.cz/mistni-akcni-planvzdelavani-orp-tabor-ii/implementace-vzory/
• hodina je brána jako 60 minut, nikoliv jako školní 45 minut
• aktivita – Rodilý mluvčí:
✓ povinnosti nahlašování na Úřad práce před uzavřením dohody
✓ rozdílné podmínky pro osoby z EU a mimo EU
✓ nutné nahlásit:
 statut pobytu v ČR
 občanství
 země původu
• od ledna 2020 budou se zástupci zapojených subjektů uzavřeny nové
dohody – doba platnosti do konce realizace projektu, tj. 11/2022:
✓ dohody v rámci Implementace nebudou vypláceny měsíčně –
pouze v případě individuálního vyžádání
5) Bc. Rosecký, Bc. Daňková – aktualizace SR:
o další aktualizace SR proběhne po uplynutí 6 měsíců od posledního schválení 29.4.2020
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 10.4.2020
územnímu metodikovi
o další řádná aktualizace proběhne za 6 měsíců, tj. říjen 2020
o SR bude k revizi zaslán v lednu 2020
6) Bc. Rosecký – plán na r. 2020 z hlediska vypracování příslušných dokumentů:
o vyhodnocení Akčního plánu 2019/2020
o sestavení Akčního plánu 2020/2021 – podklady budou zaslány na jaře 2020
o nového MAP:
• termín zpracování nejpozději do 11/2020
• další na konci r. 2022
• bude zaměřen na zajímavá/řešitelná témata – menší počet
• ze všech ÚPS budou na základě předloženého seznamu zvolena nejvíce
frekventovaná témata

• aktivity projektu nebudou v žádném směru omezeny
7) Bc. Rosecký, Bc. Daňková - základní informace o plánované výzvě na „šablony III“:
• jaro 2020
• pouze pro MŠ a ZŠ
• pouze personální + nejoblíbenější šablony
• nově šablony pro pedagogy – sdílení zkušeností v zahraničí
• NE - DVPP
• podmínka – pro ty, kteří začali realizované šablony dříve než v září
2019, nebo budou mít v září 2020 vyčerpáno více jak 50% rozpočtu
projektu
• konec realizace 06/2023
• vše bude ještě upřesňováno
8) Bc. Daňková – informace:
o bylo vyhlášeno několik dotačních programů JčK
o termín odevzdávání žádostí: 2.1 – 17.1.2020 do 12 hodin
o tabulka se základními informacemi odeslána všem členům ÚPS e-mailem
9) Další schůzka ÚPS proběhne pravděpodobně v únoru 2020, ZŠ Helsinská Tábor nebo

MěÚ Tábor.

Zapsala: Bc. Martina Daňková

