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ZÁPIS z III. jednání Řídícího výboru  

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II ORP Semily 

 

Termín a místo jednání: 11. 9. 2019 14:00 hod., malá zasedací místnost MěÚ Lomnice nad Popelkou 
Přítomní: viz prezenční listina 
 

1. Zahájení 
 
p. Šimek:  

 zahájení jednání  

 zápisem z jednání pověřena Kateřina Hadačová  

 ověření zápisu p. Zajícová a p. Stránská 
 Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti. 
 

2. Zpráva o činnosti pracovních skupin  
 
p. Sádek: 

 pracovní skupiny se setkávají 4x ročně 

 z činnosti PS vznikají náměty na akce a workshopy 

 pracovní skupina čtenářské a matematické gramotnosti mají na programu návštěvu nové PC 
učebny v ZŠ T. G. M. v Lomnici nad Popelkou, která vznikla za podpory dotací z MAS, kde 
vyzkouší vzdělávání na gramotnosti na tabletech 

 pracovní skupina zájmového a neformálního vzdělávání poskytuje sdílení zkušeností pro 
pedagogy zájmového a neformálního vzdělávání a spolupracuje s Jabloneckem 
 

3. Připravované akce ve školním roce 2019/2020 
 
p. Sádek:  

 plán akcí zaslán e-mailem 

 nápady na akce vznikly z návrhů pracovních skupin 

 pokračuje rodilý mluvčí na druhostupňových školách Lomnice nad Popelkou, 2x ZŠ v Semilech, 
Loukov, Libštát 

o p. Vavřenová – proběhla schůzka angličtinářů ze zapojených škol, sdílení zkušeností, 
kladné reakce od dětí i pedagogů, harmonie ve výuce ve všech zapojených školách 

 spolupráce s knihovnami – knihovna v Semilech má vypracovaný plán akcí, který poskytne 
školám v Semilech a okolním školám na společné schůzce, knihovna v Lomnici n. Pop. začne 
spolupracovat hned po prac. neschopnosti knihovnice se zapojením škol v Lomnici n. Pop. 
a v okolních školách 

 Klub ředitelů – v listopadu proběhne setkání v Kacanovech, kde bude seminář s p. Hubatkou 
na téma Klub přežití pro ředitele škol  

 akce financovány z paušálů projektu MAP II – projednáno na pracovní skupině financování  
Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti. 
 

 E-mailem zaslán přehled Šablon II v ORP Semily – zapojení více škol než v Šablonách I, ubylo 
vzdělávání pedagogů, přibylo personálních šablon, tandemových výuk a projektových dnů  
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4. Představení agregovaných popisů potřeb škol, SWOT 3 analýza 
 
Popis potřeb škol 
p. Sádek: 

 agregovaný popis potřeb škol zaslána e-mailem  

 vytvořeno díky dobré spolupráci s řediteli škol na základě rozhovorů, místo vyplňování 
dotazníků  

 dokument musí být vytvořen 2x za realizaci projektu z oblastí ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, 
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST, ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA a DALŠÍ POTŘEBY ŠKOL 

 zhodnoceny klady i zápory, kdy vyšlo, že školám nejvíce chybí finanční prostředky na investice 
Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti. 
 
SWOT 3 analýza 
p. Sádek: 

 dokument zaslán e-mailem 

 vytvořeno členy pracovních skupin, kteří uplatnili zkušenosti z praxe a informacemi od 
pedagogů  

Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti. 
 

5. Informace o tvorbě MAP 
 
p. Sádek: 

 proběhne 1. etapa evaluace, kde se bude hodnotit naplnění cílů a indikátorů projektu  

 v říjnu nás čeká další zpráva o realizaci  

 projekt MAP pořádá akce i nad rámec povinných aktivit 

 dále budou pokračovat pracovní skupiny a jejich činnost, rodilý mluvčí, Klub ředitelů 
i spolupráce s knihovnami 

 projekt MAP má lepší komunikaci a častější kontakt s řediteli škol i díky pomoci se Šablonami 

 právě probíhá aktualizace a tvorba analytické části dokumentu MAP, který bude představen 
na dalším Řídícím výboru, v dokumentu bude zhodnoceno vzdělávání celého ORP Semily  

 

6. Platforma pro ředitele školských zařízení  
 
p. Sádek: 

 Klub ředitelů – musí být schválen ŘV jako platforma na stejné úrovni jako jsou pracovní skupiny 
Hlasování: 13 pro, 0 zdržel se, 0 proti. 

 

7. Aktualizace Strategického rámce MAP, aktualizace investičních priorit 
školských zařízení ORP Semil 

 
p. Sádek: 

 aktualizace investičních priorit školských zařízení ORP Semil proběhne od půlky září do konce 
října 2019 

 tento dokument potřebný pro žádosti z IROP i MAS 

 na začátku listopadu proběhne elektronické schvalování aktualizovaného dokumentu 
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p. Klacková:  

 aktuálně v MAS probíhaly dotace na rozvoj venkova 

 možnost přesunutí peněz zhruba 5.500.000,- do dotací pro obce a školy zhruba na jaře roku 
2020 

 pro školy a školky možnost žádat do 500.000,- do investičních záměrů kromě sportovních hřišť, 
80% podpora ze strany MAS, podmínky budou ještě upřesněny 

 důležité, aby záměry byly zahrnuty v dokumentu MAP Investiční záměry 
 

8. Diskuze 
 
p. Pittnerová  

 aktuální personální změny na KAPu 

 tento rok probíhala evaluace, analýza potřeb v území, sestavení mini-týmů, sepsání Akčního 
krajského plánu, který bude k dispozici do konce roku 

 vzdělávací akce měly probíhat až od příštího roku, ale kvůli změně strategie začínají již v září 
2019, a to vzdělávací akcí Podnikavost u svých žáků 
 

9. Workshop – podpora znalostních kapacit ŘV – aktivita 2.12: Dostupnost 
kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každého dítěte/žáka ve školách 
v území – Mgr. Karel Bárta 

 
p. Bárta: 

 prezentace bude zaslána všem členům ŘV  

 odkaz na webové stránky www.ferovaskola.cz 
 

10.  Závěr  
 
p. Sádek: 

 vyzvání p. Krejčové k uspořádání příštího ŘV v Libštátě v nové chemické učebně v únoru 2020 
 
p. Šimek: 

 poděkování za účast na ŘV  
 
 

 
Zapsala dne 13. 9. 2019: Bc. Kateřina Hadačová 
 
 
Zápis ověřila: Mgr. Jaromíra Zajícová, Jarmila Stránská   
 
 
Mgr. Petr Sádek, hlavní manažer projektu MAP Semilsko II 
 
 
Mgr. Josef Šimek, předseda Řídícího výboru 
 


