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Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

ZÁPIS
14. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU MAP II pro SO ORP Děčín
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

datum konání
čas konání
místo konání

29. 3. 2019
10:00 – 13:00 hod.
Kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 400 01

PŘÍTOMNI:
Dle prezenční listiny, která je k dispozici v kanceláři žadatele MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155, Ústí nad
Labem 400 01

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uvítání
Aktuální informace k projektu
Informace o podkladech – podaktivita 2.7, realizace aktivity
Implementace MAP
Různé
Závěr

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
 Uvítání: H. Blažková, hlavní manažer projektu MAP II pro SO ORP Děčín (dále jen „H. Blažková“),
přivítala přítomné členy RT na 14. jednání RT MAP II pro SO ORP Děčín. Poté zhodnotila H. Blažková
splnění úkolů z předešlého jednání. Přetrvává zpracování zadaných úkolů z 13. jednání RT: Realizace
podaktivity 2.7 a Akční plánování – kontrola v území – nové investiční záměry (IROP/OP PPR – do SR).
 Aktuální informace k projektu: H. Blažková informovala přítomné členy RT, že od 6. 3. 2019
nastoupila na projekt nová kolegyně Vrabcová Kateřina z MM Děčín – Odbor školství a kultury – na
pozici Odborný referent pro školství za partnera město Děčín.
 Informace o podkladech - Podaktivita - 2.7 Podpora škol v plánování: nadále se úspěšně daří
postupná realizace podaktivity. Cílem této podaktivity je posílit přenos reálných potřeb ze škol do
plánu v území MAP a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném
plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP. Šetření na školách začalo počátkem měsíce
ledna 2019, k dnešnímu dni byli osloveni všichni zástupci škol z území SO ORP Děčín. Fyzicky jsme
navštívili 32 škol z území města DC a MAS LS a 7 škol z území MAS ČS, se kterými členové RT detailně
probrali záznamové listy ke zpracování sebereflexe školy. V případě ostatních škol bylo konzultováno
telefonicky a mailovou korespondencí – 10 škol, z výjimku ZŠ a MŠ Jurta, která odmítla poskytnout
vypracované podklady a dále se jedná se ZŠ T. G. Masaryka a Gymnázium Č. Kamenice.
 V rámci této činnosti byly uspořádány 2 workshopy s pedagogickým sborem a to ZŠ a MŠ Benešov
nad Ploučnicí a dále ZŠ a MŠ Březová DC. Další, v pořadí 3 workshop v takovém rozsahu bude pořádán
na ZŠ a MŠ v Jílovém, kde byl RT tým požádán o realizaci podpory v plánování a provedení analýzy
potřeb školy (SWOT) a to v termínu 3. 5. 2019.
 Další postup v rámci 2.7: Na základě zpracovaných záznamových listů a sebereflexe škol bude
vypracován agregovaný popis škol z území SO ORP Děčín, který dále bude využit pro další práci RT
MAP především v podaktivitě 2.8 aktualizace a rozvoj analytické části.
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 Roční akční plán na období 2018/2019: v listopadu 2018 probíhal sběr informací pro potřeby
nastavení RAP 2018/2019 a evaluace dobíhajícího RAP 2017/2018 z MAP I, v prosinci 2018 byla
členům RT předána a zpracovaná evaluace ročního Akčního plánu 2017/2018. Následně byly
vypořádány nejasnosti mezi jednotlivými aktéry vzdělávání s koordinátory MAP. Veškeré připomínky
z území byly zpracovány a nyní jsou ve fázi přípravy k připomínkování a finalizování pro schválení
dokumentu ŘV. Dokument bude možno připomínkovat prostřednictvím sdíleného prostředí –
Google:
https://docs.google.com/document/d/1SGBaiZp3qUsx_f5zCNEyxqMjfBcHvQyDBjsSk0NoiQ/edit?usp=sharing.
Termín pro připomínkování dokumentu: od 8. 4. 2019 do 14. 4. 2019.
 1. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP: po 12 měsících realizace projektu byly zahájeny práce na
vypracování 1. Průběžné sebehodnotící zprávy MAP. Nyní je pracovní verze zprávy připravena
k připomínkování na odkazu ve sdíleném prostředí Google:
https://docs.google.com/document/d/1EmfCIhX4_QYzpdusLh0LGEZ7ki1uBtV-o1HWG0usU8/edit?usp=sharing
Termín pro připomínkování dokumentu: od 8. 4. 2019 do 14. 4. 2019.
 V zápise z 11. jednání RT bylo navrhnuto, že některé zvolené indikátory v praxi nemají příliš
vypovídající hodnotu a v některých případech dochází k jejich značnému překryvu. Vzhledem k
obtížím při jejich vyhodnocování by bylo vhodné v navazujícím projektu MAP II pro SO ORP Děčín, s
přihlédnutím k celkové aktualizaci dokumentu MAP, tyto indikátory upravit.
•

Předložen seznam indikátorů nastavených v předešlém projektu MAP.

•

Připomínkování: členové RT následně upravili na základě vzájemné dohody na úpravě některých
indikátorů, tato úprava bude promítnuta do aktualizované verze Strategického rámce.

•

Implementace MAP: K. Riedelová, koordinátor pro strategické plánování škol a koordinátor
aktivit projektu a Implementace (dále jen „K. Riedelová“), informovala přítomné členy RT o
realizaci a připravovaných aktivitách v rámci Implementace. Naposledy realizovanou
Implementační aktivitou byl akreditovaný seminář dne 27. 3. 2019 - „Účinné metody při práci se
skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě“ (Akreditace MŠMT) – seminář byl realizován ve
spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z.s.. v rámci inkluzivního vzdělávání: Kurz pozitivní
klima ve třídě. Lektorkou semináře byla Mgr. Barbora Polívková. Odkaz na webové stránky
lektorky: http://www.pedagogum.cz/kurzy-dvpp-2/. Cílovou skupinou byli pedagogičtí
pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ. Místo realizace semináře: Rákosníček Děčín,
z.s., Provaznická 1168/16, Děčín 1 (2. patro – školící místnost).
Plánované aktivity v rámci Implementace, K. Riedelová informovala přítomné:
• 2. 4. 2019 – „Jak se dělá pohádka“ (Akreditace MŠMT) - seminář je připravován ve spolupráci
s organizací Rákosníček Děčín, z.s.. Cílová skupina: kurz je určený pro pedagogy předškolního
věku. Lektor: Zdena Táborská a Mgr. Ivana Moudrá. Odkaz na webové stránky lektorky:
http://www.pedagogum.cz/kurzy-dvpp-2/. Místo realizace semináře: Rákosníček Děčín, z.s.,
Provaznická 1168/16, Děčín 1 (2. patro – školící místnost).
• 10. 6. 2019 – Konference „Podpora polytechnického vzdělávání“ (akreditace MŠMT) - K.
Riedelová informovala přítomné členy RT o nadcházející Implementační aktivitě, jejíž termín
bude 10. června 2019. Konference se bude zaměřovat na polytechniku. Konference je
připravována ve spolupráci se zástupci projektu MAP ORP Litoměřice II, se zástupci projektu MAP
ORP Roudnice nad Labem II, NIDV. Partnerství na této aktivitě přislíbila i OHK Děčín. Cílovou
skupinu budou tvořit zástupci DDM, technických kroužků, učitelé ZŠ, zástupci zřizovatelů (města,
obce), veřejnost.
• Návrh PS pro rovné příležitosti – Vedoucí PS Mgr. Hana Vlčková předala hlavní manažerce
projektu Interní analýzu důvodů zaměření se na předškolní vzdělávání na území ORP Děčín. Pro
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ostatní MŠ z ORP navrhují členové PS pro inspiraci exkurzi do MŠ v Jílovém, kde mají zkušenost
se stimulačním programem pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou „Maxík“ a ke
zlepšení docházky do MŠ. Na základě tohoto doporučení oslovila H. Blažková ředitelku MŠ
v Jílovém Mgr. Henu Říhovou, která se svým pedagogickým sborem na návrh přistoupila a vybrala
3 termíny pro navrhovanou exkurzi. Následně dne 26. 3. 19 oslovila K. Riedelová zástupce škol
s navrhovanými termíny, aby projevili svůj zájem o tuto aktivitu prostřednictvím Google
formuláře s termínem do 10. 4. 2019.
 Mgr. Irena Koťátková seznámila členy RT s přípravou semináře pro členy Řídicího výboru v rámci
podaktivity – 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru, který bude zaměřen na téma o
příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a
možnostech řešení. A. Zemanová poskytne členům RT k prostudování prezentaci „Podpora
inkluzivního vzdělávání ze strany obce“. Seminář pro ŘV bude realizován v provázanosti s dalším
jednáním ŘV (termín: květen 2019).
 Termín dalšího jednání RT bude navržen hlavní manažerkou projektu po dohodě se členy RT, a to v
dubnu 2019.
 Závěr: Po vyčerpání všech bodů programu jednání poděkovala H. Blažková přítomným členům RT za
jejich účast a ukončila 14. jednání RT.
ZÁZNAM VYPRACOVALA:

Hana Blažková
Hlavní manažerka a koordinátorka projektu

ZÁZNAM OVĚŘILA:

Mgr. Jiří Zikmund
Analytik a koordinátor pro evaluaci
Bc. Kateřina Riedelová
Koordinátorka aktivit pro implementaci
Koordinátorka pro strategické plánování škol

Hana Blažková

____________________________________________

Mgr. Jiří Zikmund

____________________________________________

Bc. Kateřina Riedelová

____________________________________________

V Ústí nad Labem dne: 5. 4.2019
ÚKOLY PLYNOUCÍ Z JEDNÁNÍ:
Úkol

Pro

termín

Vypracovat a rozeslat zápis včetně
příloh členům RT

P. Auerveková

neprodleně

Realizace podaktivity 2.7

Členové RT

Zahájení realizace
01/2019 – do konce 5. 4.
2019

Všichni Členové RT

Termín do 28. 2. 2019
Termín do 30. 4. 2019

Všichni Členové RT

Termín do 14. 4. 2019

Všichni Členové RT

Termín do 14. 4. 2019

Akční plánování – kontrola v území –
nové investiční záměry (IROP/OP PPR
– do aktualizace SR) – úkol z 12. RT
Připomínkovat Akční plán 2018/2019
Připomínkovat 1. Průběžnou
sebehodnotící zprávu MAP

3
MAS Labské skály, z. s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín

PŘÍLOHY:
1. Pozvánka a program
2. Číselník indikátorů
3. Roční akční plán na období 2018/2019:
https://docs.google.com/document/d/1SGBaiZp3qUsx_f5zCNEyxqMjfBcHvQyDBjsSk0NoiQ/edit?usp=sharing
4. 1. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP:
https://docs.google.com/document/d/1EmfCIhX4_QYzpdusLh0LGEZ7ki1uBtV-o1HWG0usU8/edit?usp=sharing
5. Metodika pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OPVVV
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