Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Čáslav
ze dne 29. 3. 2016,
zasedací místnost č. 10 MěÚ Čáslav, 17:00 – 19:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny.

Program:
1.

Zahájení:
Jednání zahájil manažer projektu MAP pro SO ORP Čáslav, Mgr. Norbert Kobela.

2.

Představování, prezentace, seznámení s projektem:
Zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen KÚSK) a Krajského akčního plánu (dále jen
KAP) PaedDr. Mgr. Pavel Schneider seznámil přítomné s významem KAP a vzájemnými souvislostmi
mezi KAP a Místními akčními plány (dále jen MAP). Provázanost mezi MAP a KAP spočívá
především ve zpracování doporučených témat v rámci MAP, jejichž výsledkem by do budoucna měla
být užší spolupráce základních a středních škol. (Více k tématu „doporučená témata MAP“ v prezentaci
MAP_Čáslav_001, která je přílohou zápisu. K dispozici také na webu realizátora projektu – MAS Lípa
pro venkov: www.lipaprovenkov.cz).
Seznámení s projektem: Mgr. Norbert Kobela představil projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP
Čáslav formou prezentace – realizační tým, klíčové aktivity, témata, platformy MAP, harmonogram a
cíle projektu. (Více v prezentaci MAP_Čáslav_001).

3.

Schvalování Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru (dále jen ŘV):
Statut: žádné připomínky, pokud by nastaly v průběhu realizace projektu, je možné jej upravit.
Hlasování je veřejné, pro schválení změny je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných.
Hlasování: pro - 13, proti – 0, zdržel se hlasování – 0.
Jednací řád: žádné připomínky, pokud by nastaly v průběhu realizace projektu, je možné jej upravit.
Hlasování je veřejné, pro schválení změny je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných.
Hlasování: pro - 13, proti – 0, zdržel se hlasování – 0.
Statut a Jednací řád ŘV byl schválen.

4.

Volba předsedy ŘV:
Návrh: Mgr. Jana Čapková navrhla za předsedkyni Bc. Jiřinu Koženou, - nominaci nepřijala.
Mgr. Norbert Kobela navrhl za předsedu Ing. Antonína Hejzlara - nominaci přijal.
Hlasování: pro – 12, proti – 0, zdržel se hlasování – 1.
Předsedou ŘV projektu MAP pro SO ORP Čáslav byl zvolen Ing. Antonín Hejzlar.

5.

Informace o výstupech dotazníkového šetření MŠMT:
Dne 17. 3. 2016 obdržel realizační tým projektu výstupy dotazníkového šetření MŠMT mapujícího
potřeby mateřských a základních škol ve formě agregovaných dat za území celého správního obvodu.
Tato data budou jedním ze základních podkladů pro tvorbu analýz čáslavského regionu. Přítomným
byly prezentovány zvolené priority rozvoje v území za MŠ a ZŠ. (Viz. tabulky na následující straně).
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POČET MŠ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU V RÁMCI ORP/KRAJE/ČR:
ORP (obec s rozšířenou působností):
v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody

Kraj:

2104
CZ020

TABULKA Č. 1

(uvedených v době šetření v Rejstříku škol a školských zařízení)

z toho kompletně vyplnilo dotazník:

Středočeský kraj

v rámci ORP
počet

Počet ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost MŠ (dále jen MŠ):

Čáslav

v rámci kraje

podíl

počet

v rámci ČR

podíl

počet

podíl

15

100,0%

767

100,0%

5 282

100,0%

14

93,3%

635

82,8%

4 688

88,8%

1

6,7%

132

17,2%

594

11,2%

z toho nevyplnilo dotazník:
(MŠ zvolila možnost neúčastnit se dotazníkového šetření, MŠ dotazníkové šetření nedokončila, MŠ byla sloučena s
jinou, pozastavila činnost nebo byla zrušena)

STANOVENÉ PRIORITY ROZVOJE MŠ V RÁMCI ORP/KRAJE/ČR:
Pořadí podle potřeb škol 1)

TABULKA Č. 2: Hlavní oblasti podporované z OP

v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

A.

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání

3

4

3

B.

Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

6

5

4

C.

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti

4

3

5

D.

Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí

4

6

6

E.

Podpora polytechnického vzdělávání

2

2

2

F.

Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

1

1

1

Pozn.:
1)
Seřazení všech 6 hlavních oblastí od 1 ( = největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020) do 6 ( = nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci
podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020). Pořadí jednotlivých MŠ bylo v rámci jednotlivých oblastí zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno pořadí v rámci ORP /
kraje / republiky. V případě, že průměrná hodnota pořadí byla u více oblastí shodná, bylo těmto oblastem přiřazeno to nejvyšší pořadí (např. oblast F má pořadí "1", oblast B. a C. mají obě pořadí
"2", pořadí "3" je pak vynecháno a oblast A. má až pořadí "4" ... ).

POČET ZŠ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU V RÁMCI ORP/KRAJE/ČR:
ORP (obec s rozšířenou působností):
v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody

Kraj:

2104
CZ020

TABULKA Č. 1

(uvedených v době šetření v Rejstříku škol a školských zařízení)

z toho kompletně vyplnilo dotazník:
z toho nevyplnilo dotazník:
(ZŠ zvolila možnost neúčastnit se dotazníkového šetření, ZŠ dotazníkové šetření nedokončila, ZŠ byla sloučena s
jinou, pozastavila činnost nebo byla zrušena)

Středočeský kraj

v rámci ORP
počet

Počet ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost ZŠ (dále jen ZŠ):

Čáslav

v rámci kraje

podíl

počet

v rámci ČR

podíl

počet

podíl

14

100,0%

540

100,0%

4 165

100,0%

14

100,0%

514

95,2%

3 985

95,7%

0

0,0%

26

4,8%

180

4,3%

STANOVENÉ PRIORITY ROZVOJE ZŠ V RÁMCI ORP/KRAJE/ČR:
TABULKA Č. 2: Hlavní oblasti podporované z OP

Pořadí podle potřeb škol 1)
v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

A.

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání

5

4

4

B.

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti

3

2

2

C.

Podpora rozvoje matematické gramotnosti

2

3

3

D.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků

6

6

6

E.

Podpora polytechnického vzdělávání

4

5

5

F.

Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

1

1

1
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Jednotlivé MŠ a ZŠ získají od MŠMT výsledky dotazníkového šetření za své organizace (dle RED IZO) do
poloviny měsíce dubna 2016 společně s doporučením čerpání z tzv. šablon OP VVV. Na straně OP VVV
budou data ze šetření použita pro metodickou přípravu nových výzev a jako vstupní, později průběžný a
závěrečný evaluační indikátor za ČR.
6.

Diskuze nad zaměřením pracovních skupin:
Členové ŘV byli realizačním týmem požádáni o spolupráci při sestavování pracovních skupin.
Pro vznik MAP a finálního Akčního plánu je žádoucí sběr, konzultování a vypořádání připomínek,
zjišťování postojů a stanovisek k dílčím výstupům projektu od co nejširšího spektra aktérů v oblasti
vzdělávání. Za tímto účelem mají v rámci projektu vzniknout tzv. pracovní skupiny. Jejich počet,
profilace, počet jejich členů, způsob komunikace a předávání informací je plně v kompetenci vedoucích
těchto skupin. Není to podmínkou, ale vzhledem k efektivnímu přenosu informací by bylo vhodné, aby
se vedoucími pracovních skupin stali členové ŘV.
Z diskuze nad zaměřením (profilací) vzešla mezi členy ŘV shoda nad vytvořením následujících skupin:
• MATEŘSKÉ ŠKOLY
• MALOTŘÍDNÍ ZŠ
• ÚPLNÉ ZŠ
• NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Tento výčet pracovních skupin není definitivní, a může se v průběhu projektu měnit dle aktuálně
řešených témat. N. Kobela rovněž informoval, že vedoucí pracovních skupin budou v rámci projektu
finančně odměněni (DPP). Na závěr diskuze požádal všechny přítomné o oslovení kolegů z oblasti
vzdělávání ve věci zapojení se do pracovních skupin. V návaznosti na aktivity projektu by PS měly být
vytvořeny v dubnu, nejpozději v květnu 2016.

7.

Aktuální informace o šablonách 2016/2020:
Ing. Martina Jiříková seznámila přítomné s aktuálními informacemi o připravovaných „šablonách“ OP
VVV pro období 2016 – 2020 s tím, že proces je stále ve stavu připomínkového řízení EK, a může ještě
doznat změn. Více v prezentaci MAP_Čáslav_002, která je přílohou zápisu. K dispozici rovněž na
webu www.lipaprovenkov.cz
Dále bylo řečeno, že pro první vlnu šablon (2016-2017) je avizovaná částka 200.000,- Kč na školu plus
2.200,- Kč na každého žáka. Nicméně tato informace není doposud nikde zveřejněna a její obsah se
může změnit.
Ing. Jiříková na závěr uvedla, že k šablonám připravuje Místní akční skupina školení, které se uskuteční
koncem dubna 2016.
V rámci prezentace zazněla rovněž informace, že veškeré žádosti o podporu budou v období 2016 –
2020 přijímány prostřednictvím portálu IS KP14+. V případě zájmu vyzkoušet si prostředí této aplikace
tzv. „nanečisto“, byla spuštěna „demoverze“, ve které je možné se s ní seznámit. Portál slouží pouze pro
školení a testování.
Více zde: https://mseu-sandbox.mssf.cz

8.

Závěr:
• Realizační tým projektu zpracuje do konce měsíce dubna 2016 analýzu vzdělávací soustavy ve
správním obvodu ORP Čáslav, kterou poskytne Řídícímu výboru (pokud již budou ustaveny, tak i
pracovním skupinám) k připomínkování. Základním materiálem pro tvorbu analýzy budou agregovaná
data MŠMT z dotazníkového šetření, dále stávající analýzy a rozvojové dokumenty na lokální i národní
úrovni a v neposlední řadě informace od jednotlivých subjektů v území.
• Vzhledem k stanovenému harmonogramu a aktivitám projektu je žádoucí ustanovení pracovních
skupin v co nejbližší době (duben, nejpozději květen 2016).
• Příští jednání ŘV bylo avizováno na konec května /začátek června 2016. Termín a místo konání
tohoto jednání bude včas oznámen v souladu s Čl. 2, odst. 3 Jednacího řádu ŘV.
Zápis zpracoval:
Mgr. Norbert Kobela
MAS Lípa pro venkov, z.s.
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