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ZÁPIS č. 4 z jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání ORP Semily  
 

Termín a místo jednání: 29. 3. 2017, MěÚ Lomnice nad Popelkou 

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Zahájení jednání  

Šimek: - zahájil jednání – harmonogram projednávaných bodů  

2. Aktuální dění v projektu 

Sádek: – došlo ke změně realizačního týmu – v řídícím výboru (ŘV) ukončila činnost paní 

učitelka ze semilské ZUŠ – hledáme náhradu, ideálně ze stejné oblasti – v případě zájmu 

kontaktovat P. Sádka 

3. Analytická část projektu MAP Semilsko 

Sádek: - doplněna/aktualizována/upravena dle připomínek – tato verze je předložena členům 

ŘV ke schválení 

 

- usnesení: - ŘV po projednání schvaluje doplněnou analytickou část strategického dokumentu 

MAP Semilsko 

- hlasování: všech 11 pro – jednohlasně schváleno 

4. Místní akční plán 

Sádek: - obsahuje 3 oddíly (spolupráce mezi školami, investice škol/ŠZ, vlastní aktivity škol/ŠZ 

– např. šablony) 

- realizace začala sběrem dat v únoru spolu se sběrem dat pro aktualizaci Strategického rámce 

– bohužel i přes instrukce poskytnuté na poradě ředitelů školských zařízení v Semilech zaslaly 

školy nedostatečné podklady – došlo ke zdržení, bude nutné dělat další doplnění - bude probíhat 

spíše formou osobních setkání zástupců škol a pracovníků realizačního týmu (RT) 

- deadline - konec dubna 2017 

- Šimek: - prosí uvádět méně zkratek v textech 

5. Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Semily - aktualizace 

Sádek: - schválen v září 2016 - v březnu 2017 proběhla 2. aktualizace - změny vyznačeny 

červeně (zpřesnění, změny, nové projekty, popř. sloučení organizací, některé projekty již 

podány atd.) 

- verze II. Strategického rámce MAP odsouhlasena k datu 29. 3. 2017 bude odeslána na RSK 

Libereckého kraje 

- Sábl: - žádá formální úpravu způsobu zápisu financí u projektů ZŠ Slaná – jedná se 

o sjednocení způsobu zápisu požadovaných finančních částek 

http://www.masbcr.cz/
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- usnesení: -  ŘV po projednání schvaluje aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023 

pro ORP Semily 

- hlasování: - všichni přítomní pro – jednohlasně schváleno  

 

V současnosti se připravuje pokračování MAP II – jako pokračování současného projektu – 

platnost na 3 roky a též MAP implementační – zde budou podpořeny konkrétní aktivity, které 

byly naplánovány ve spolupráci ve funkčních partnerstvích v území (spolupráce více škol) 

- vymezené území zůstane stejné 

 

- diskuse – v MAP Železný Brod – byl zaznamenán zájem o vzdělávání v oblasti zdravotnictví 

(Červený kříž) – možno zvážit a poptat zájem o proškolení i v MAP Semilsko – pokud ano, tak 

následně zahrnout do MAPu 

6. Den pedagogických inspirací (DPI) 

- Morávková: - informuje o průběhu 1. ročníku DPI konaného v Lomnici nad Popelkou v rámci 

pololetních prázdnin škol 3. 2. 2017 – konání v ZŠ TGM v Lomnici nad Popelkou 

- proběhlo celkem 16 workshopů na různá témata – šlo o „ochutnávku“ nikoli o podrobnější 

školení – největší zájem byl o „Netradiční hry“ 

- na základě zpětné vazby by příští ročník mohl být souvislým seminářem – déletrvajícím 

- 2. ročník plánován na pololetní prázdniny v roce 2018 (2. 2. 2018) – nutno zvážit, zda se 

zabývat i MŠ – v souvislosti s tím poptáváme lektory – očekáváme tipy i z řad pedagogů 

- Sádek: – poděkování paní ředitelce Ženaté za organizaci – II. ročník by se konal opět v této 

škole 

7. Informační bulletiny MAP Semilsko 

Sádek: - vyšla již 2 čísla – byla elektronicky distribuována školám, členům PS a ŘV a dalším 

aktérům a zainteresovaným v oblasti školství a MAP Semilsko 

- cílem je informovat o akcích v rámci projektu 

8. FB MAP Semilsko 

Sádek: - FB skupina se stala skupinou otevřenou – není třeba schvalovat další členy – jde 

o rozhýbání aktivit a zapojení nejen učitelů, ale i širší veřejnosti  

- Šidlichovská: - připomínka: - předpokladem je nutno zatraktivnit nabídku informací pro rodiče 

a veřejnost, prozatím zaměřeno na pedagogické pracovníky 

9. EDUMAPA 

Sádek:- webové stránky – umožňující zachytit vzdělávací aktivity v daném území – již funguje 

ve Dvoře Králové 

- roční správa – cca 5.000,- 

- problematické – do budoucna – aktualizace dat – je třeba zvážit, kdo by převzal tuto úlohu po 

ukončení projektu 

http://www.masbcr.cz/
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- diskuse: - pozitivní ohlasy od členů – vytvoření Edumapy vítají 

- usnesení: - ŘV po projednání bere na vědomí záměr realizovat EDUMAPU 

- hlasování: - všichni přítomní pro – jednohlasně schváleno 

10. Diskusní klub ředitelů 

- Sádek: - informace o I. setkání – vzniku Klubu ředitelů – výjezdní – Benecko 11.-12. 5. 2017 

– lektoři: Mgr. Hubatka (omluven z DPI – nemoc), Mgr. Tesarčík a Mgr. Martínková z KÚLK 

11. Setkávání pedagogů dle profesního zaměření 

Sádek: - návrh vzniku klubů pro učitele stejné aprobace – dosud zájem projevili pouze učitelé 

dějepisu a vlastivědy – setkání by mohlo proběhnout cca 2x ročně ve spolupráci s místními 

institucemi – inspirace pro ostatní oblasti vzdělávání 

12. Oblast zájmového a neformálního vzdělávání – vzájemná výměna zkušeností 

Sádek: - 23. 9. 2017 se uskuteční setkání aktérů MAP Semilska, Jilemnice a Turnovska – 

vzájemná výměna informací, zkušeností a nastavení pravidel případné budoucí spolupráce 

13. Zpráva o činnosti pracovních skupin 

Sádek: - 1) PS zájmové a neformální vzdělávání: - projevily zájem uspořádat pro zájemce před 

hlavními prázdninami 2017 školení – jako inspirace pro letní tábory  

2) PS předškolní a PS základní vzdělávání (spolu s PS inkluze) – zájem o výjezdní setkání MŠ 

a ZŠ v říjnu 2017 – zaměřené na odborné semináře – je nutno vyhledat lektory – není třeba 

akreditovaných lektorů – prosíme případně o zaslání tipů na ověřené školitele 

Lence Morávkové – moravkova@masbcr.cz. 

 

 

Zapsala: Mgr. K. Šromová 

Ověřovatelka zápisu: Ing. A. Klacková 

 

http://www.masbcr.cz/

