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Zápis z     6. jednání Řídícího výboru MAP SO ORP Kutná hora
 ze dne 24.5.2016

Místo: Zbraslavice Pančavský mlýn

Začátek: 16:30hod

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1.    Zahájení, 2. Přivítání
3.    Informace k průběhu realizace projektu
4.    Harmonogram výzev 
5.    Harmonogram s konkrétními termíny na následující období
6.    Informace z KAP
7.    Závěr, dotazy, diskuze

1. Zahájení, 2. Přivítání
Na  úvod  všechny  přítomné  přivítaly  předsedkyně  řídícího  výboru  (dále  ŘV)  Dana  Vepřková  a
manažerka projektu Silvia Doušová , byl představen program setkání.

3. Informace k průběhu realizace projektu
Silvia Doušová informovala členy výboru o uskutečněných aktivitách za poslední 3 měsíce (od pátého
setkání  ŘV.  Pak manažerka předala  slovo analytikovi  týmu Vítu  Holubovi,  který  informoval  členy
výboru o vývoji dokumentů Akční plán a Kalendář jednotlivých projektů.   

4. Harmonogram výzev
Silvia  Doušová informovala přítomné o harmonogramu výzev MAP (implementace MAP od ledna
2018, MAP II realizace 36 měsíců). Novinkou pro přítomné byly šablony pro školní kluby, pro školní
družiny, ZUŠ a střediska volného času. 

5. Harmonogram s konkrétními termíny na následující období

25.5. Kavárna nejen pro asistenty/ky pedagoga
8.6. Druhá káva pro vedoucí pracovnice MŠ
9.6. Druhá snídaně pro vedoucí pracovníky ZŠ
13.6. Panelová beseda na téma „inovativní metody ve výuce“, ve spolupráci se ZŠ Hůrka
19.6. Seminář zaměřený na práci s nadanými dětmi (Město KH, MENSA)
Konec června Odevzdání Akčního plánu

6. Informace o KAP
Vedoucí  projektu  KAP  Paedr.  Pavel  Schneider  přítomným  sdělil,  že  KAP  byl  schválen.  Představil
systém  páteřních  škol  a  základní  témata  KAP,  která  budou  podporována  z implementace  KAP:
matematická  a  čtenářská  gramotnost,  inkluze,  polytechnická  výuka.  Dále  zmínil  iniciativu  vzniku
Středočeského metodického centra pro pedagogy. Také by měl vzniknout Krajský plán inkluzivního
vzdělávání  –  problém  je  v  nedostatku  personálního  zajištění  (speciálních  pedagogů,  asistentů
pedagoga a psychologů). Následně proběhla debata o čtenářské a matematické gramotnosti.
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7. Závěr, dotazy, diskuze 
Na závěr se členové ŘV dohodli předběžně na termínu setkání 7.ŘV. Bylo sjednáno na  přelom září a
října 2017 v     GJO s tématem: Implementace + MAP II.

Námět: sdílení kvalifikovaných zaměstnanců, kontaktovat poradnu – konzultace se školou

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod. 

Zápis zpracovala: 

............................................................................
Bc. Lenka Fantová, Dis., MAS Lípa pro venkov, z.s.
 
Elektronicky ověřily: 

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

………………………………………………………………………….
Mgr. Bc. Dana Vepřková, předsedkyně ŘV


