
Zápis z     2. jednání Řídícího výboru MAP SO ORP Kutná hora  
 ze dne 15.6. 2016

Místo: ZŠ Kácov

Začátek: 16:30hod

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení, 2. Přivítání
Na úvod všechny přítomné přivítali ředitel školy pan František Procházka, starostka Kácova paní Soňa
Křenová  a  předsedkyně  Řídícího  výboru  (dále  jen  ŘV)  paní  Dana  Vepřková.  Ta  pak  představila
program jednání a předala slovo manažerce projektu Silvii Doušové. 

3. Informace k průběhu realizace projektu
S. Doušová informovala členy výboru o uskutečněných aktivitách za poslední 3 měsíce (od prvního
setkání ŘV), o probíhajících aktivitách a o stavu pracovních skupin (dále jen PS). Na výzvu k účasti
v pracovních skupinách reagovalo kladně pouze několik stávajících členek ŘV a několik málo dalších
zájemců  z řad pedagogů v mateřských a základních školách a jedna zástupkyně zřizovatele. V této
souvislosti S. Doušová uvedla, že na jednání ŘV byly tentokrát přizvány i členky pracovních skupin MŠ,
ZŠ, aby se podílely na tvorbě SWOT analýzy. Nicméně se nepodařilo obsadit PS Neformální a zájmová
činnost. S. Doušová uvedla, že 23. června se na Úřadu vlády koná seminář na téma „Neformální a
zájmové  vzdělávání  v místních  akčních  plánech“,  kde  by  se  mělo  hovořit  i  o  zapojení  této  sféry
vzdělávání do MAP. V této souvislosti realizační tým MAP uspořádá setkání aktérů neformálního a
zájmového vzdělávání za účelem jejich zapojení do projektu MAP. 

4. Analytická část MAP
Dalším bodem programu bylo představení analytické části, kterou prezentoval  její  zpracovatel Vít
Holub (analytik realizačního týmu). Prezentace analýzy byla rozdělena na dvě části – pro mateřské
školy a pro základní  školy.  Výstupem analytické části MAP jsou problémové oblasti,  kterých bylo
identifikováno pět:  kvalitní  a  dostupné  zázemí pro  každého žáka,  erudovaný  pedagogický  sbor  s
možností  dalšího  profesního  růstu, partnerství  všech  zúčastněných  aktérů,  dlouhodobá  vize
(plánování  rozvoje),  systémová  podpora.  Dále  stručně  představil  část  analýzy  týkající  se
demografického vývoje na území SO ORP Kutná Hora. Tato část analýzy bude na základě rozhodnutí
ŘV podstoupena  všem mateřských  a  základním školám a  vedoucím představitelům obcí.  Termín
odeslání 21.6.2016.

S. Doušová informovala přítomné, že realizační tým obdržel doporučenou strukturu/osnovu analýzy
z MŠMT až po odeslání vypracované analýzy k připomínkám ŘV, tudíž bude nutné některé chybějící
části během období prázdnin dopracovat. Mimo jiné ve spolupráci s odborem školství MěÚ Kutná
Hora, protože k údajům z výkazů nemá realizační tým jinak přístup. 

Stávající verze Analytické části MAP byla schválena Řídícím výborem jednohlasně, 12 hlasy.

5. SWOT analýza
Členové ŘV a  členky pracovních skupin  byly  rozděleny na dva týmy –  MŠ,  ZŠ,  aby  v  oddělených
třídách pracovali na SWOT analýze. S. Doušová nejprve vysvětlila principy tvorby SWOT analýzy a
představila  témata,  na  které  se  bude  SWOT  analýza  tvořit  –  tři  povinná  opatřená  MAP  a  tři
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doporučená  (povinná  pro  KAP):  předškolní  vzdělávání  a  péče:  dostupnost-inkluze-kvalita  (MŠ),
čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (ZŠ), inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (ZŠ), rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků (MŠ, ZŠ),
rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (oblast vědy, technologií,  inženýringu,
matematiky) (MŠ, ZŠ), kariérové poradenství na základních školách (ZŠ). Zpracovaná SWOT-3 analýza
je přílohou tohoto zápisu.  

6. Dohoda o prioritách
S. Doušová vysvětlila obsah dohody o prioritách, která se skládá z neinvestičních a investičních priorit,
které  vycházejí  z dotazníkového  šetření  MŠMT,  analytické  části  MAP  a  aktuálních  potřeb  škol
(zjištěných během osobních schůzek a prostřednictvím vyplněných karet projektových záměrů). Dále
informovala  o  podmínkách  výzev  připravovaných  v rámci  SC  2.4  Zvýšení  kvality  a  dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání  a  celoživotní  učení,  které  jsou avizované na srpen 2016.  Dohoda o
prioritách bude podkladem pro vytvoření Strategického rámce, který bude  hlavním bodem programu
třetího setkání ŘV. Dohodu o prioritách bude připomínkovat a schvalovat ŘV elektronicky.  Termín
finalizace Dohody o prioritách je stanoven na 30.6.2016.

7. Časový harmonogram  
S.  Doušová  představila  časový  harmonogram  s konkrétními  termíny  na  následující  3  měsíce  (viz
Prezentace MAP_KH_ŘV_02)

7. Závěr, dotazy, diskuze 
Na závěr se členové Řídícího výboru dohodli na termínech jednání pracovních skupin a následně i
Řídícího výboru.

Schůzka pracovních skupin ke Strategickému rámci je svolána na 24. srpna 2016 na Základní školu 
Žižkov v     Kutné Hoře – v     10hod (PS MŠ), ve 14hod (PS ZŠ).   Přesné místo (učebna) bude upřesněno 
v pozvánce.

3. Setkání ŘV je sjednáno na 14. září 2016 v     16:30 na I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou  . 

Prezentace, SWOT analýza, Dohoda o prioritách a seznam členů pracovních skupin budou 
elektronicky zaslány všem členům ŘV. 

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hod. 

Zápis zpracovala: 

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

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