
Zápis z     1. jednání Řídícího výboru MAP SO ORP Kutná hora
 ze dne 30.3. 2016

Místo: Dačického dům, Kutná Hora

Začátek: 16:30hod

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Představení projektu (realizační tým, co je map, cíle, klíčové aktivity + harmonogram) 
Manažerka MAP SO ORP Kutná Hora Mgr. Bc. Silvia Doušová přivítala všechny přítomné. Následovalo
představovací kolečko a seznámení s programem jednání. Prvním bodem bylo stručné představení
projektu – realizačního týmu, co je MAP, jeho cíle, povinná a volitelná opatření. Pak se ujal slova
PaedDr. Mgr. Pavel Schneider z krajského odboru školství,  který vysvětlil  provázanost MAP a KAP
(Krajského akčního plánu), která spočívá především ve zpracování doporučených témat v rámci MAP,
jejichž výsledkem by do budoucna měla být užší spolupráce základních a středních škol. Také nastínil,
jaké aktivity se na úrovni KAP chystají  (setkání realizátorů MAP Středočeského Kraje v sídle NIDV
21.4. 2016, konference k výstupům MAP a KAP konec roku 2016, event. začátek 2017). Poté Mgr.
Doušová  seznámila  přítomné s klíčovými  aktivitami  a  harmonogramem.  (Veškeré  podrobnosti  viz
přiložená prezentace MAP_KH_ŘV_01.) 

2. Informace o výstupech dotazníkového šetření MŠMT
Druhým  bodem  programu  bylo  představení  dvou  výstupů  z dotazníkového  šetření  MŠMT
s přehledem priorit MŠ a ZŠ, kterého se za Kutnohorsko zúčastnilo 18 ředitelství MŠ z  24 (tj. 75%) a
všech 19 ředitelství ZŠ. Mateřské školy a základní školy,  které tak neučinily  v prvním kole, budou
vyzvány, aby tak učinily dodatečně.  Vzhledem k tomu, že jde o dva obsáhlé excelovské soubory,
budou umístěny na webových stránkách MAS Lípa pro venkov a zaslány spolu se zápisem. Jednotlivé
MŠ a ZŠ získají od MŠMT výsledky dotazníkového šetření za své organizace (dle RED IZO) do poloviny
měsíce dubna 2016 společně s doporučením čerpání z tzv. šablon OP VVV. Na straně OP VVV budou
data ze šetření použita pro metodickou přípravu nových výzev a jako vstupní, později  průběžný a
závěrečný evaluační  indikátor za ČR.  Tato data budou rovněž jedním ze základních podkladů pro
tvorbu  analýzy,  která  bude  nedílnou  součástí  dokumentu  MAP.  První  verze  této  analýzy  bude
zpracována do konce dubna/začátku května 2016 a následně podstoupena pracovním skupinám a
Řídícímu výboru. 

3. Schvalování statutu a jednacího řádu ŘV
Dalšími bodem programu bylo schválení statutu ŘV a jednacího řádu. Přítomní byli vyzváni, zdali mají
k těmto dvěma dokumentům nějaké připomínky. Oba dokumenty byly bez připomínek jednomyslně
schváleny.

4. Volba předsedy ŘV
Na předsedu ŘV byla navržena  Mgr. Dana Vepřková, která svou nominaci přijala a byla v hlasování
schválena. Následně podepsala Statut a Jednací řád ŘV. 

5. Diskuze nad zaměřením pracovních skupin
Další bodem byla diskuze nad pracovními skupinami – jejich zaměřením, složením, fungováním. Mgr.
Doušová  navrhla,  aby  byly  v prvopočátku  vytvořeny  4  pracovní  skupiny  –  MŠ,  ZŠ,  neformální
vzdělávání  a  zájmová  činnost,  zřizovatelé.  V této  souvislosti  oslovila  ředitelky  z malotřídních  škol
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v Církvici a Záboří nad Labem, zdali není potřeba vytvořit podskupinu malotřídní školy v rámci skupiny
základní  školy.  Paní  ředitelka  Mgr.  Lenka Kvízová ze  ZŠ  Církvice  vyjádřila  názor,  že  by  bylo  lepší
vytvořit  pro  základní  školy  pouze  jednu  pracovní  skupinu  vč.  malotřídek  pro  vzájemné  sdílení
zkušeností a lepší pochopení specifik malotřídních škol ze strany úplných a velkých škol. Zástupkyně
ředitelky PaedDr. Jana Nedvědová ze ZŠ Žižkov položila dotaz, zdali  je dán počet členů v pracovní
skupině. Mgr. Doušová na to odpověděla, že ideální by bylo tak 8-10 členů na jednu pracovní skupinu,
minimálně  5.  Tyto  počty  jsou  však  pouze  orientační  a  na  začátku  bude  umožněno  vstoupit  do
pracovní  skupiny  každému.  Nově  zvolená  předsedkyně  ŘV  Mgr.  Dana  Vepřková  kvitovala  návrh
založení pracovní skupiny se zaměřením na neformální vzdělávání. Velmi dobře hodnotí činnost např.
Junáku, která je ve vzdělávání nezbytně nutná. Také zmínila chystaný projekt k oslavě výročí narození
Zdeňka Pešánka, kdy dojde ke spolupráci hned několika vzdělávacích institucí. Mgr. Doušová rovněž
informovala o tom, že vedoucí pracovních skupin budou za svou práci finančně odměněni. Na závěr
této diskuze Mgr. Doušová požádala všechny přítomné, aby oslovili své kolegy z oblasti vzdělávání
s žádostí o zapojení do pracovních skupin. Termín pro vytvoření pracovních skupin je do konce dubna
2016. 

6. Aktuální informace o šablonách 2016/2017 
Ing. Jiříková seznámila přítomné s aktuálními informacemi ohledně chystaných šablon – tj. typových
projektů MŠMT. Bylo řečeno, že pro tuto první vlnu šablon (2016-2017) je avizovaná částka 200.000,-
Kč na školu plus 2.200Kč na každého žáka. Nicméně tato informace není doposud nikde zveřejněna a
její  obsah  se  může  změnit.  Paní  ředitelka  Bc.  Květoslava  Roušalová  z MŠ  Církvice  vznesla  dotaz
ohledně asistentů pedagoga – zdali se o ně bude i tento rok žádat na Kraji, nebo už přes šablony.
PaedDr. Mgr. Schneider na to zareagoval, že je nutné žádat přes Středočeský Kraj,  protože jde o
nárokovatelné mzdy.  Ing. Jiříková na závěr uvedla,  že k     šablonám připravuje Místní akční  skupina
školení, které proběhne koncem dubna. (Další podrobnosti viz přiložená prezentace Animace škol.)

7. Závěr, dotazy, diskuze 
Na závěr Mgr. Doušová navrhla členům ŘV, že by se jednání mohla uskutečňovat na různých místech
regionu a  vyzvala  členy,  zdali  se  někdo chce stát  hostitelem červnového jednání.  Na tuto  výzvu
zareagovali kladně paní starostka z Kácova Mgr. Soňa Křenová a pan starosta ze Zruče n. Sázavou
Mgr. Martin Hujer (který zastupoval na jednání ředitelku Mgr. Bc. Ivanu Starou I. ZŠ ve Zruči nad
Sázavou).  Dále proběhla diskuse, zda vyhovuje daná hodina zasedání ŘV – 16:30 a pracovní den
v týdnu – středa, kdy je zasedání ŘV uskutečněno. Stanovené termíny proběhly bez připomínek, a
proto  bylo  předběžně  dohodnuto,  že  se  zasedání  budou  konat  ve  středu  v  16:30  hod.  Ještě
upozornila, že na konci prezentace jsou uvedeny kontakty na realizační tým a adresa webové stránky
MAS Lípa pro venkov, kde lze mimo jiné najít i výše zmíněné okruhy šablon. 

Další schůzka sjednána na červen 2016 v     Kácově. Konkrétní datum bude upřesněno.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod. Následně byla účastníkům umožněna prohlídka Dačického domu.

Obě prezentace a výstupy z dotazníkového šetření budou elektronicky zaslány všem členům ŘV. 

Zápis zpracovala: 

............................................................................ ...................................................................
Mgr. Bc. Silvia Doušová, MAS Lípa pro venkov, z.s. Ing. Martina Jiříková, Lípa pro venkov, z.s.
 
Elektronicky ověřila: 

............................................................................
předsedkyně ŘV Mgr. Dana Vepřková
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