Zápis ze setkání Řídícího výboru MAP – ORP Strakonice
konané dne 22. června 2016 od 15 hodin,
Zasedací místnost MZe Strakonice
Přítomni: dle prezenční listiny
Program setkání:
1. Prezentace účastníků
2. Stav zpracování Strategického rámce do roku 2023
3. Stanovení investičních priorit
4. Harmonogram aktivit pro období let 2016/2017
5. Informace k pracovním skupinám v rámci projektu
6. Stanovení termínu následujícího setkání ŘV
7. Diskuze
8. Závěr

1. Prezence účastníků
Druhé setkání Řídícího výboru MAP – ORP Strakonice zahájil Ing. Václav Ouška a konstatoval, že
řídící výbor je usnášeníschopný. Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Iveta Švelchová a ověřovatelem
Jindřich Zdráhal.
2. Stav zpracování Strategického rámce do roku 2023
Realizační tým zpracovává Strategický rámec dle závazného vzoru. Na dnešním setkání byly
přítomným představeny dosavadní výstupy této činnosti. Na základě spolupráce s pracovními
skupinami byly stanoveny tři základní priority pro oblasti vzdělávání na území ORP Strakonice:
Priority 1

Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání a výchovy na území ORP Strakonice

Priorita 2
Priorita 3

Zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání na území ORP Strakonice
Podpora vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, zřizovateli škol, NNO, včetně neformálního a
zájmového vzdělávání

K jednotlivým prioritám byly přiřazeny cíle, definovaná vazba na povinná a doporučená
opatření dle Postupů MAP a určeny indikátory. Vše bylo zapracováno do návrhu
Strategického rámce do roku 2023. Veškeré materiály dostali členové ŘV předem, aby si je
mohli prostudovat a mohla proběhnout odborná diskuze k prioritám, cílům, indikátorům, atp.
Součástí strategického rámce je i tzv. Vize. Po diskuzích se dospělo k následnému znění Vize:
„Na území ORP Strakonice se nachází základní školy, mateřské školy, organizace zájmového a
neformálního vzdělávání, které nabízí dostupné a kvalitní vzdělávání pro všechny zájemce. Aktéři ve
vzdělávání (zřizovatelé, zástupci škol, neziskové organizace, atd.) mají prostor ke komunikaci, sdílení
zkušeností a k navázání spolupráce, která povede ke zvyšování kvality a efektivity v oblasti
předškolního a základního vzdělávání“.

Následně byl ještě podán návrh na její drobné upravení a doplnění. Přítomní se nakonec shodli, že
definitivní znění bude schváleno až na dalším setkání ŘV.

3. Stanovení investičních priorit
V období od zahájení realizace projektu byli osloveni všichni ředitelé škol s žádostí o zpracování
investičních záměrů školy do období 2023. Předané záměry byly prokonzultovány se zřizovateli škol,
kteří tyto záměry mohli ještě doplnit. Všechny záměry byly podstoupeny k zapracování do SR.

Přítomní byli seznámeni s investičními záměry z území ORP Strakonice. Tento seznam lze
ještě přibližně do poloviny srpna upravovat, poté bude schválen ŘV.
4. Harmonogram projektu, postup prací na projektu
Nyní je nejdůležitějším termínem konec srpna 2016. Do tohoto termínu by měl být schválen Řídícím
výborem a následně odevzdán Strategický rámec MAP. Práce na tomto dokumentu intenzivně
probíhají a výše uvedený termín by měl být splněn.
Zpracování probíhá na základě výstupů dotazníkového šetření na školách ze strany MŠMT, analýz
místních strategických dokumentů a zejména výstupu setkání ředitelů ZŠ, MŠ, zřizovatelů a dalších
aktéru vzdělávání v území ORP Strakonice, zajímavé postřehy vyplynuly i ze setkávání pracovních
skupin.
Tvorba MAP bude probíhat i v následujícím období (září 2016 – únor 2018) do vytvoření finální verze
MAP, která bude obsahovat aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce a investice a další povinné
součásti dle závazných metodik. Od září 2016 budou opět probíhat vzdělávací semináře k jednotlivým
tématům, školení zaměřené na povinné a doporučené opatření MAP, setkávání ředitelů škol a
pedagogů, kulaté stoly a další možnosti spolupráce mezi školami a dalšími aktéry ve vzdělávání
v území.
O všech připravovaných aktivitách budou všichni účastníci včas informováni.
5. Informace k pracovním skupinám v rámci projektu
V rámci povinných opatření MAP byly ustanoveny 3 pracovní skupiny:
PS Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
PS Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
PS Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomní vedoucí pracovních skupin stručně poreferovali o činnosti a výstupech svých pracovních
skupin. Při pracovních setkání byly diskutovány problémy a současný stav příslušných oblastí,
vzájemná výměna zkušeností, řešení problému, projednána SWOT analýza k jednotlivým tématům a
další zajímavá témata. Všechna setkání pracovních skupin se vyznačovala dlouhou a odbornou
diskuzí, takže tato setkání mají svůj nezastupitelný význam. Účastníci se živě zapojili do diskuze,
popsali problematiku, která je tíží a motivovali se zkušenostmi ostatních účastníků s danou
problematikou. Velkým přínosem bylo využití možnosti sdílení příkladů dobré praxe.

6. Stanovení termínu následujícího setkání ŘV
Pro schválení a odevzdání Strategického rámce je nutné stanovit termín dalšího setkání ŘV. Termín
byl předběžně stanoven na pondělí 29.8.2016 od 15 hodin.
7. Diskuze
Proběhla diskuze k předchozím tématům. Členové ŘV byli též informováni o navazujícím školení pro
realizační tým.
8. Závěr
Ing. Václav Ouška poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Ing. Iveta Švelchová

………………………….

Ověřil: Jindřich Zdráhal

………………………….

