Zápis z ustavujícího zasedání Řídicího
výboru projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na spojeném území a ORP Sušice a
ORP Horažďovice“ - MAP II
Prezentace projektu, cíle,
mechanismy řízení, volba Řídícího
výboru

Téma

Datum

27. 11. 2018

Čas

16:00 – 18.00 hod

Místo

Zasedací místnost
Městského úřadu
Sušice

17 přítomných + 3 pracovníci MAS viz prezenční listina
Přítomni: Ing. Jaromír Kolář – zástupce MAS Pošumaví; Bc. Miroslava Oudesová
– MŠ Sušice Tylova ul.; Mgr. Petr Duda – KÚPK+KAP; Mgr. Marcela Šmrhová – ZŠ
Horažďovice Komenského; Mgr. Čestmír Kříž – ZŠ Sušice Lerchova ul.; Mgr.
Gabriela Hermanová – ZŠ Žichovice; Mgr. Jaroslava Šimková – ZŠ Horažďovice
Blatenská ul.; Mgr. Božena Kodýtková – Šafránkova ZŠ a MŠ Nalžovské Hory;
Klečková (v zastoupení Ing. Josefa Kutila – Obec Hrádek; Ing. Hana Kalná – Město
Horažďovice;
Daniela Šedinová – ORP Sušice; Bc. Marie Hrečínová Prodanová – Oblastní Charita
Sušice; Bc. Jitka Černá – MŠ Na Paloučku Horažďovice; PaedDr. Richard Smola –
ZŠ T.G.Masaryka Sušice; Petr Klásek – Obec Chanovice; Zdeňka Luhanová Dis. –
Domov dětí Kašperské Hory; Lenka Píšová – Oblastní Charita Sušice.
Omluveni: Ing. Gabriela Šindlerová – MAS Ekoregion Úhlava;
Bc. Iveta Millerová – ASZ (Agentura pro sociální začleňování); Miroslav Kraucher
- rodič; Bohuslava Kodýdková – ORP Horažďovice; Milena Naglmüllerová – ZUŠ Fr.
Stupky Sušice; Jan Helíšek – Obec Strašín.

Účastníci

Za projekt MAPII : Mgr. Jindřich Haišman, Ing. Marie Kaufnerová, Václava
Šulanová

Prezentace projektu MAP II, Jednací řád ŘV, Statut ŘV, Seznam členů ŘV
MAP II, Pracovní skupiny v projektu MAPII, Komunikační plán projektu,
prezenční listina

Přílohy

Program:
-

Přivítání přítomných, představení projektového týmu
Představení hlavních cílů a mechanismů projektu MAP II
Ustavující hlasování o členství přítomných v Řídicím výboru
Schválení Jednacího řádu a Statutu
Volba předsedy a místopředsedy Řídicího výboru
Pracovní skupiny
Představení projektů souvisejících s MAP: SRP, KAP, IROP
Představení pracovních skupin
Představení komunikačního plánu projektu a jeho schvalování
Činnost nového volnočasového klubu Oblastní charity Sušice – Lenka
Píšová
Diskuse, závěr

1. Přivítání přítomných, představení projektového týmu
Zasedání zahájil pan Mgr. J. Haišman, přivítal přítomné a představil realizační tým
projektu MAP II. Seznámil účastníky s programem zasedání, který byl schválen.
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2. Představení hlavních cílů a mechanismů projektu MAP II
Pan Mgr. J. Haišman přednesl cíle projektu, kterými je naplňování aktivit
dohodnutých v rámci původního projektu MAP (viz. Akční plán SO ORP Horažďovice
a Akční plán SO ORP Sušice) a další rozvoj plánování, koordinování a kooperace
subjektů zapojených do vzdělávání dětí a mládeže do 15 let v území.
Paní Ing. M. Kaufnerová seznámila přítomné s mechanismy projektu.
Informovala o povinných zástupcích Řídícího výboru. Nově jsou povinnými zástupci:
- zástupci ze školních družin, školních klubů,
- zástupce obcí, které nezřizují školy, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy, - zástupci ORP
- zástupce Centra podpory projektu SRP (Strategické řízení a plánování na školách a
v územích), jehož nositelem je NIDV tj. Národní institut dalšího vzdělávání pobočka
Plzeň,
- zástupce všech dílčích částí nebo klastrů škol (pokud jsou v daném MAP
ukotveny).
Do řídícího výboru mohou být navrženi i další tzv. nepovinní zástupci. Nepovinní
zástupci zatím nebyli osloveni.
Dále seznámila přítomné s mechanismy projektu. Školy by se měly v tomto
projektu podílet větší měrou na opětovné analýze a plánování. Na každé zapojené
škole bude pověřený pracovník (zástupce školy v realizačním týmu MAP - analytik),
který ve spolupráci s MAS a pedagogickým sborem své školy bude provádět šetření
o potřebách školy, nebo budou s realizačním týmem MAP zorganizovány
minikonference vždy několika škol pro společné zjištění jejich potřeb. Z těchto dvou
variant se vybere jedna na základě domluvy s řediteli škol. Souhrn potřeb škol bude
podkladem pro jednání pracovních skupin, které budou dělat SWOt3 analýzu,
identifikovat příčiny problémů, specifikovat možné nápravné kroky, navrhovat
aktualizace Strategického rámce MAP a následně i konkrétní aktivity v akčním plánu.
Současně bude v rámci projektu probíhat podpora vzdělávání v území (učitelé,
vedoucí pracovníci, zřizovatelé, školské rady, rodiče apod.). V rámci systémových
projektů MŠMT se připravuje např. zavedení kabinetů podle předmětů, v území
vznikají centra kolegiální podpory podpořená z výzvy Budování kapacit pro rozvoj
škol.
Aktivita „Implementace MAP“ umožňuje zafinancovat některé aktivity spolupráce
zanesené v MAP. Výběrová komise zkrátila tyto aktivity:
- psycholog pro ORP Horažďovice zkrácen z celého úvazku na 0,5,
- garant administrativy a legislativy pro školy - MAP Sušice – kráceno v plném
rozsahu - odůvodnění: „Z popisu činnosti vyplývá, že supluje funkci zřizovatele a
jeho zaměstnanců, kteří mají metodické činnosti ve vztahu ke zřizovaným
organizacím v popisu práce.“
Realizační tým se pokusí zajistit školení na administrativu a legislativu v rámci
pracovní skupiny pro financování.
Mgr. J. Haišman informoval přítomné o možnosti zapůjčení učebních pomůcek. Pro
obsluhu některých složitějších pomůcek se provede školení.
3. Ustavující hlasování o členství přítomných v Řídicím výboru
Proběhlo hlasování o členství v Řídicím výboru – všichni přítomní souhlasili se svojí
nominací, složení Řídicího výboru bylo jednomyslně odsouhlaseno včetně návrhu
členů, kteří nebyli přítomni ale svojí nominací souhlasili.

4. Schválení Jednacího řádu a Statutu
Mgr. J. Haišman představil obsah Jednacího řádu a Statutu (každý ze zúčastněných
obdržel podklady), oba dokumenty byly hlasováním schváleny.
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Proběhlo hlasování bez přítomnosti těchto členů: Gabriela Šindlerová - MAS Úhlava,
Iveta Millerová - Agentura pro sociální začleňování v ČR, Miroslav Kraucher –
zástupce rodičů, Bohuslava Kodýdková – zástupkyně ORP Horažďovice, Milena
Naglmüllerová – ZUŠ Sušice, Jan Helíšek – za obec Strašín.
5. Volba předsedy a místopředsedy Řídicího výboru
Mgr. J. Haišman vyzval přítomné k volbě předsedy. Po krátké diskusi byl předsedou
navržen pan Ing. Jaromír Kolář a místopředsedou paní Ing. Hana Kalná, kteří byli
členy Řídícího výboru jednohlasně zvoleni.

6. Pracovní skupiny
Pracovní skupiny budou zatím vytvořeny 4 ( jsou dle Postupů MAP II povinné) – pro
financování, pro čtenářskou gramotnost, pro matematickou gramotnost, pro rovné
příležitosti.
Mgr. J. Haišman vyzval přítomné, aby navrhli kandidáty do jednotlivých pracovních
skupin, případně vyzval k zaslání návrhů později mailem. Z přítomných se přihlásili
3 do pracovní skupiny pro rovné příležitosti (p. Píšová a p. Hrečínová Prodanová –
Oblastní Charita Sušice; p. Luhanová – Domov dětí Kašperské Hory).

7. Představení projektů souvisejících s MAP: SRP a KAP
Mgr. Petr Duda z KÚPK seznámil přítomné s projektem KAP (Krajský akční plán
rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje), jehož hlavním cílem je nastavit funkční systém
akčního plánování zejména v oblasti středoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji. Je
šestiletý - do ledna 2022. Další projekt - Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském
kraji, jedná se o krajský projekt, kde je zapojeno 14 středních škol.
Chystá se další projekt ve spolupráci s Univerzitou v Plzni.
Mgr. J. Haišman seznámil přítomné s možnostmi zapojení škol do projektů IROP.

8. Představení komunikačního plánu projektu a jeho schvalování
Ing. M. Kaufnerová seznámila přítomné s návrhem Komunikačního plánu projektu –
tedy způsoby oslovování a informování o projektu jednotlivých zainteresovaných
skupin.

9.

Činnost nového volnočasového klubu Oblastní charity Sušice – Lenka
Píšová
Paní ředitelka seznámila přítomné s činností Oblastní charity Sušice.
Paní L.Píšová seznámila přítomné s činností volnočasového klubu Oblastní charity
Sušice.

10. Diskuse, závěr
Bylo domluveno, že mohou být posílány členům ŘV hromadné mailové zprávy bez
využití skryté kopie, protože emailové adresy účastníků jsou určeny pro kontakt
s veřejností.
Ing. Haišman poděkoval všem za účast a rozloučil se.

Zapsala: Václava Šulanová – MAS Pošumaví
Rozdělovník: všichni přítomní a omluvení
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