ZÁPIS z II. jednání Řídícího výboru
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ORP Semily
Termín a místo jednání: 11. 2. 2019 14:00 hod., Základní škola Košťálov
Přítomní: viz prezenční listina

1. Zahájení
p. Šimek:
 zahájení jednání
 zápisem z jednání pověřena Kateřina Wimmerová
 ověření zápisu Věra Bártová
Hlasování: 15 pro, 0 zdržel se, 0 proti.
 Návrh na vložené body programu – Aktuality MAP II (bod 3), nový Akční plán (bod 12)
Hlasování: 15 pro, 0 zdržel se, 0 proti.
Ředitel ZŠ Košťálov p. Kos:
 Přivítání v ZŠ Košťálov
 Představení nové multifunkční učebny, v které se Řídící výbor koná, podpořeno z projektu
MAS

2. Změny ve složení Řídícího výboru
p. Sádek:
 v projektu MAP Semilsko II zůstává složení Řídícího výboru jako v projektu MAP Semilsko I
 během realizace projektu MAP Semilsko II proběhly komunální volby které změnily zástupce
za Mikroregion Pojizeří
 změna v zástupci Mikroregionu Pojizeří
o p. Lampa – bývalý předseda a starosta obce Benešov u Semil, opustil funkci
o nově pan Havlík – předseda mikroregionu, starosta Košťálova
 zástupce NIDV
o p. Dvořan – opustil pracoviště NIDV
o nově p. Otavová – vedoucí pracoviště NIDV
 MAS Achát
o ORP Semily zasahuje do území MAS Achát
o Zástupce za MAS Achát – p. Lakatošová
 Ve spolupráci MAP a KAP
o Nový zástupce KAP – p. Pittnerová

3. Aktuality MAP
p. Sádek:
 Podklady pro jednání Řídícího výboru připravily pracovní skupiny
 Jsou vydány nové postupy MAP II, podle kterých se MAP II řídí
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Probíhá nová vlna Šablony II – souběžně probíhají Šablony I i Šablony II
Vydán dokument Metodika rovných příležitostí, který je součástí postupu MAP II
o Cílem metodiky je spolupracovat s KAP (Krajský akční plán)
o MAP posbírá data v území, které pak poskytne KAPu
o Obsahem metodiky je proinkluzivní chování škol vůči žákům (kolik stojí rodiče žáka
vstup do školy, pomůcky, vybavení, volnočasové aktivity)
o Ze strany MŠMT a MAP by měla vzniknout jednotná koncepce, jak postupovat
Bude probíhat aktualizace analytické části akčního plánu
o Bez zbytečného zahlcení ředitelů, maximálně proběhne krátký telefonický dotazník
o Realizační tým se bude snažit získat data souhrnně

4. Zpráva o činnosti pracovních skupin
P. Sádek:
 Pro projekt MAP Semilsko II vzniklo 6 pracovních skupin, z toho 4 povinné (Matematická
gramotnost, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti, Financování, Formální a neformální
vzdělávání, Předškolní vzdělávání)
p. Morávková:
 Vedoucí skupiny Čtenářská gramotnost a Matematická gramotnost, představení skupin
 V každé skupině 5 členů
 Schůzka proběhla již 3x
1. Společná schůzka s ostatními skupinami
2. Schůzka, kde vznikla SWOT3 analýza z jejich oblasti
3. Seminář Podpůrná opatření ZŠ – seminář i pro ostatní pedagogy
 Další schůzka proběhne 13. května 2019
p. Vavřenová:
 Vedoucí skupiny Rovné příležitosti, představení skupiny
 Změna ve složení skupiny podle nových postupů MAP II
 Povedlo se dát dohromady zástupce z jednotlivých odvětví inkluze
o Speciální pedagog, vedení školy, preventista, asistent pedagoga, zástupce rodičů,
který poskytne kontakt se zřizovatelem
 Schůzka proběhla již 3x
1. Společná schůzka s ostatními skupinami
2. Schůzka, kde vznikla SWOT3 analýza z jejich oblasti
3. Seminář Podpůrná opatření ZŠ – seminář i pro ostatní pedagogy
 Další schůzka naplánovaná do věznice v Rýnovicích
p. Wimmerová:
 Koordinátor skupiny Předškolní vzdělávání, představení skupiny
 Skupina má šest členů – ředitelky, pedagogy, zástupce pro volnočasové aktivity
 Setkání skupiny pokaždé v jiné mateřské škole – sdílení zkušeností, inspirace na výzdobu
a vybavení atd.
 Schůzka proběhla již 3x
1. Společná schůzka s ostatními skupinami
2. Schůzka, kde vznikla SWOT3 analýza z jejich oblasti
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3. Seminář Podpůrná opatření ZŠ – seminář i pro ostatní pedagogy
Další schůzka ještě není naplánovaná

p. Sádek:
 Koordinátor skupiny Zájmové a neformální vzdělávání, představení skupiny
 Skupina se snaží dát veřejnosti podvědomí o zájmových aktivitách
 Schůzka proběhla již 3x
1. Společná schůzka s ostatními skupinami
2. Setkání v sokolovně v Lomnici nad Popelkou – vyplnění SWOT3 analýzy
3. Setkání v rámci Vědeckého jarmarku, který připravilo SVČ Lomnice nad Popelkou za
spolupráce s pracovní skupinou
p. Sádek:
 Představení skupiny Financování
 Členy pracovní skupiny budou členové Řídícího výboru
 Skupina bude mít na starosti dotační tituly, které bude možné čerpat a šířit je mezi školská
zařízení
 Skupina také schvaluje financování akcí, plánovaných pro projekt MAP Semilsko II,
připomínkování dokumentů
p. Vlášek:
 Poskytuje informace o dotačních titulech a sleduje možnosti, které předá pracovní skupině
 Zpráva o aktuálních dotačních titulech
o Šablony II, které školy mohou čerpat
o MMR – malá alokace, prozatím není vypsán žádný titul pro školy
o MMR – do konce února 2019 vypsána dotace na školní hřiště
o Rok 2020 ze strany MAS vypsána dotace pro školy

5. Akce 2019
p. Sádek:










Plán aktivit zaslán členům Řídícího výboru e-mailem
Financování akcí z paušálu projektu MAP Semilsko II
Aktuálně náklady na akce v roce 2019 jsou 300 000 Kč
Členové Řídícího výboru mohou posílat nápady na školení nebo akce
1. 2. 2019 proběhly 2 semináře pro pracovní skupiny místo Dne pedagogických inspirací,
který probíhal v projektu MAP Semilsko I, na který se nepodařilo sehnat dostatek kvalitních
lektorů
24. – 25. 1. 2019 proběhl v SVČ Lomnice nad Popelkou Vědecký jarmark, kde projekt MAP II
podpořil dopravu pro školy mimo Lomnici n. Pop., a to základní školy Slaná, Košťálov, Libštát
26. 2. 2019 proběhne Burza učebnic a učebních pomůcek v Základní škole Dr. F. L. Riegra
v Semilech, který zajišťuje p. Vavřenová
V únoru a březnu proběhnou komentované prohlídky v muzeu v Semilech s panem
Chvátalem v rámci Klubu učitelů dějepisu a vlastivědy, poděkování Semilům za kladnou
spolupráci s muzeem
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Od dubna začne působit rodilý mluvčí na základních školách s 2. stupněm
V březnu proběhne Klub ředitelů v Táboře s lektorkou p. Kropíkovou na téma inkluze
a doprovodný program zaměřený na husitství
Proběhnou také dvě přednášky pro veřejnost na téma inkluze
S MAP Novopacko opět proběhne spolupráce na akci Výtvarné dílny – ZŠ Libštát

V dubnu na Základní škole T. G. M. v Lomnici nad Popelkou proběhne Historiáda ve
spolupráci s MAS a městem Lomnice nad Popelkou
o p. Ženatá: Historiáda je určena pro žáky 2. stupně i pro žáky víceletého gymnázia na
celostátní úrovni, z každé školy jeden tým, uplatnění vědomostí z dějepisu a
zaměření na badatelskou výuku
p. Šimek:
 Vyzvání k připomínkování dokumentu
Hlasování: 15 pro, 0 zdržel se, 0 proti

6. Tvorba regionální učebnice
p. Morávková:







Editorka učebnice
Nápad na učebnici vznikl z potřeb učitelů z regionu
Obsahem budou informace, které se nevyskytují na internetu
Učebnice bude o celém ORP Semily jak všeobecně, tak o jednotlivých obcích
Na učebnici pracuje tým pedagogů, historiků, kronikářů, přírodopisců
Učebnice se bude skládat z jednotlivých částí
o Zeměpis – obstará p. Sádek
o Přírodovědu – obstará p. Mrkáček, poskytne i fotografie přírody
o Všeobecná historie – p. Chvátal
o Jednotlivé obce – rozděleno mezi tým, každá obce bude mít svoji kapitolu, kde budou
popsány oblasti jako historie, spolky, osobnosti atd., fotografie zajistí p. Bárta ve
spolupráci s jednotlivými obcemi
o Vzniknou i pracovní listy, čítanka s texty regionálních literátů, povídání v angličtině
o Součástí bude i metodika pro pedagogy a CD s pracovními listy, nahrávkami,
fotografiemi a to, co se do učebnice nevešlo
 Historická část učebnice bude konzultována s pracovníky archivu ze Semil, aby bylo vše
historicky správně
 Vydání učebnice bude přibližně na začátku roku 2020
 Financování z paušálu projektu MAP Semilsko II
p. Šimek:
 Pochválení aktivity a vyzdvižení aktivity vůči projektu – vznikne hmatatelný výsledek projektu
p. Sádek:
 Po vydání učebnice proběhne seznámení pedagogů v regionu s učebnicí, představení a
ukázka, jak ji využít a jak s ní pracovat

7. Organizační struktura MAP
p. Sádek:
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Dokument zaslán e-mailem členům Řídícího výboru
Jedná se o schéma osob, které jsou zapojeni do projektu MAP Semilsko II, a jedná se
o povinnou strukturu
Tento dokument se bude předkládat do 1. zprávy o realizaci, která proběhne v březnu
Hlasování: 15 pro, 0 zdržel se, 0 proti.

8. Informace o tvorbě MAP
p. Sádek:
 Jedná se textovou část dokumentu MAP II
 Aktuálně se bude tvořit analytická část dokumentu za školní rok 2018/2019, která je
rozšířena o Metodiku rovných příležitostí – obsah např. Investiční priority
 1. verze analytické části bude v srpnu 2019, další aktualizace za dva roky

9. Aktualizace Strategického rámce MAP
p. Sádek:
 Dokument vytvořen již v projektu MAP Semilsko I, proběhla aktualizace dokumentu pro
projekt MAP Semilsko II
 Konzultace a připomínkování dokumentu v pracovních skupinách
Hlasování: 15 pro, 0 zdržel se, 0 proti.

10. Aktualizace investičních priorit školských zařízení ORP Semil
p. Sádek:
 Aktualizace probíhala během listopadu a prosince
 Informace využity z projektu MAP I a byly aktualizovány po konzultaci s řediteli škol
a zřizovateli
 Důležitý dokument pro hodnocení projektů z IROPU, žádost o dotaci musí být v souladu
s tímto dokumentem MAP II
 Hromadný dokument bude zaslán Řídícímu výboru elektronicky
p. Šimek:
 Doporučení pro zřizovatele a ředitele – zkontrolovat názvy projektů v dokumentu
p. Sábl:
 Připomínka k investičním prioritám u města Semil
 p. Sádek opravil

11. Vyhodnocení Ročního akčního plánu
p.Sádek:
 Jedná se o dokument, kde jsou zaznamenány všechny aktivity projektu
 Dokument obsahuje 3 kategorie – infrastruktura, spolupráce a aktivity škol
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Nejméně se dařilo dosáhnout aktivit v infrastruktuře, které byly závislé na malém počtu
podpořených projektů, některé aktivity byly pouze částečně zrealizovány
Aktivity spolupráce se podařily zrealizovat všechny kromě EDUmapy kvůli špatné spolupráci
s realizátory
Aktivity škol – probíhají Šablony I, které dobíhají, a přechází se na Šablony II

12. Nový Akční plán
p. Sádek:
 V dokumentu budou popsány nové aktivity, které se budou v roce 2019/2020 realizovat
(Šablony I a II, měkké aktivity, spolupráce, infrastruktura)
 Schválení dokumentu proběhne elektronicky

13. Informace z MAS Brána do Českého ráje, z.s.
p. Klacková:
 Aktuální informace o vypsání projektu z MAS pro školy – momentálně probíhá evaluace, další
projekty vypsané až příští rok
 Po evaluaci budou možné změny v přesunu peněz do jednotlivých výzev
 MAS poskytuje pomoc se Šablonami – pověřený pracovník p. Wimmerová
 Avízo pro neziskové organizace, které budou moci žádat na vzdělávání dětí, ne na sport např.
náklady na lektora

14. Diskuze
p. Pittnerová – zástupce KAP:
 Aktuálně probíhá evaluace KAP po třech letech, proto nejsou momentálně žádné vzdělávací
akce ze strany KAP, nové vzdělávací akce budou probíhat až do září 2019
 Od dubna 2019 se budou scházet odborné mini týmy a budou určovat v čem v KAPu
pokračovat a jak plnit cíle KAPu

15. Závěr
p. Šimek:
 Poděkoval za účast a vyzval přítomné k prohlídce základní školy pod vedením pana ředitele

Zapsala dne 11. 2. 2019: Bc. Kateřina Wimmerová
Zápis ověřila: Bc. Věra Bártová
Mgr. Petr Sádek, hlavní manažer projektu MAP Semilsko II
Mgr. Josef Šimek, předseda Řídícího výboru
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