Zápis ze zasedání Řídícího výboru MAP
Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou
Datum konání: 5. září 2019 od 14:00
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Způsob hlasování: konsenzem dle jednacího řádu
Program:


Přivítání členů



Realizované aktivity v rámci MAP II



Strategický rámec – aktualizace



Plán činností do dalšího zasedání ŘV



Návrhy a diskuse

1. Přivítání členů
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Pan Gustav Charouzek navrhuje určit ověřovateli zápisu paní Janu Křížovou. Zapisovatelem Karolínu
Kovářovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům
i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovatele pana Josefa Peška. Zapisovatelem Karolínu
Kovářovou.
usnesení č. 1 bylo konsenzem přijato

2. Realizované aktivity v rámci MAP II + plán aktivit
Realizované implementační aktivity:
-

Mikulášský den ve Světlé nad Sázavou na rozvoj polytechnického vzdělávání

-

Semináře pro seznámení se s Hejného metodou výuky matematiky

-

Akce Čistá řeka Sázava na Vysočině spojená s výtvarnou soutěží a vernisáží

-

Autorské čtení paní Zuzany Pospíšilové

-

Exkurze do SCIO školy v Jihlavě
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-

Exkurze do Waldorfské školy v Pardubicích

-

Edukační vyjížďka po regionu Světelska

-

Jarní polytechnické tvoření v knihovně v Ledči nad Sázavou

-

Jarní výtvarné dílny v knihovně Světlá nad Sázavou

-

Podpora čtenářské gramotnosti v Ledči nad Sázavou

-

Tematická noc pro podporu čtenářské gramotnosti, rozvoji kritického myšlení a polytechniky

-

Zážitkové workshopy pro zvládání mimořádných situacích ve školách, volném čase

Plánované aktivity na školní rok 2019/2020:
-

Chaloupky Horní Krupa – polytechnické vzdělávání

-

Svatava Vyhlídalová – seminář pro rodiče na téma „přetížení kroužky“

-

Workshop řemeslných dovedností (kariérové poradenství)

-

Nina Rutová – seminář na kritické myšlení

-

Svatava Vyhlídalová – děti s poruchou autistického spektra a aspergerovým syndromem

-

Ester Stará – autorské člení

-

Pavla Koucká – seminář pro rodiče na téma „rodič není sluha“

-

Iva Svobodová – chemické pokusy

-

Exkurze Brno (ZŠ Staňkova) + Hustopeče (ZŠ praktická)

-

Michal Žmolík – prevence syndromu vyhoření

-

Bedřich Musil – mediální gramotnost pro pedagogy

-

Zuzana Pavelcová – seminář pro rodiče na téma „děti online“

-

Michal Žmolík – work and life balance

-

Karel Opravil – komunikace pro vedoucí pracovníky a práce s časem

-

Karel Opravil – psychohygiena učitele

-

Kateřina Sluková – seminář pro ZUŠ (cesta správného nastavení hlasu)

-

Petra Schwarzová – specifika práce s nadanými žáky

-

Úžasné divadlo fyziky – jednou provždy nehoří

-

Divadelní centrum Zlín – dvojjazyčné divadelní představení

-

Malá technická univerzita – polytechnické vzdělávání

-

Miroslav Hubatka – krizový management

-

Michal Dubec – workshop „Karle nevyrušuj“

-

Dana Svobodová – žák s potřebou podpůrných opatření
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-

Petr Jíša a David Schicker (Feuerstein) – jak naučit žáky myslet

-

Lenka Bínová – psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech věku

-

Dana Svobodová – didaktické hry pro MŠ, ZŠ a zájmové vzdělávání

-

Jiří Halda – aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy

3. Aktualizace analytické a implementační části MAP
Realizační tým MAP aktualizoval analytickou a implementační část MAP. Aktualizace probíhala od
ledna 2019 do konce července 2019. K aktualizaci a výstupům byly svolány pracovní skupiny a kulatý
stůl, kde se na základě výsledků a diskuse místní aktéři shodli, že v současné době není třeba
aktualizovat vizi a priority, neboť jsou vzhledem k aktualizovaným podnětům stále aktuální. Je tedy
podán návrh na ponechání stávající vize a priorit, které mohou být aktualizovány v průběhu realizace
MAPII např. v dalších letech.
Řídící výbor měl možnost, stejně jako ostatní partneři z území, analytickou a implementační část
připomínkovat a vyjádřit se k ní s dostatečným předstihem.
Návrh usnesení:
Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Analytické části MAPII pro ORP Světlá
nad Sázavou.
Usnesení č. 2 bylo konsenzem přijato.
Návrh usnesení:
Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Implementační části MAPII pro ORP
Světlá nad Sázavou.
Usnesení č. 3 bylo konsenzem přijato.

4. Sebehodnotící zpráva
MAP má povinnost po roce realizace vypracovat sebehodnotící zprávu za 12 měsíců realizace projektu
(Metodika pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV). Sebehodnotící zprávu vypracoval realizační tým
MAP. Zpráva byla v dostatečném časovém předstihu zaslána členům Řídícího výboru k připomínkování.
Návrh usnesení:
Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje sebehodnotící zprávu po 1. roce realizace ( 1. 9. 2018 do 31.
8. 2019) MAP pro území ORP Světlá nad Sázavou.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Plán činností do dalšího zasedání ŘV
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Do dalšího zasedání Řídícího výboru bude realizační tým pracovat na dalších implementačních
aktivitách pro rozvoj spolupráce a znalostí v území ORP Světlá nad Sázavou. Proběhne také zasedání
pracovních skupin. Na setkání PS v říjnu realizační tým pozval speciálního hosta Mgr. Zuzanu
Pavelcovou, která je odborníkem na vliv IT na děti. Realizační tým bude také pracovat na aktualizaci
Strategického rámce - Strategický rámce bude aktualizován za 6 měsíců. Dále bude pokračováno také
v monitoringu a evaluaci aktivit.

6. Návrhy a diskuse
Královská stezka o.p.s. si zároveň dovolila pozvat členy řídícího výboru na další setkání, které se bude
konat 22. ledna 2020. Zasedání se bude konat za přítomnosti speciálního hosta/lektora pana DR.
Zdeňka Krpouna z Třebíče (podpora znalostních kapacit ŘV). Členy ŘV speciální host zaujal a připraví si
náměty k diskusi na téma inkluzivní vzdělávání. Pan ředitel Špatenka děkuje za zajímavé implementační
aktivity, které realizační tým plánuje realizovat od nového školního roku.

Mgr. Gustav Charouzek ukončil setkání a poděkoval spolu s Karolínou Kovářovou všem přítomným za
jejich účast.
Ve Světlé nad Sázavou dne 3. října 2018.
Zapsala: Karolína Kovářová
Ověřil: Mgr. Josef Pešek
Přílohy k zápisu:


Prezenční listina



Aktualizovaná Analytická část MAP



Aktualizovaná Implementační část MAP



Sebehodnotící zpráva MAP
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Výpis z usnesení jednání Řídícího výboru:
1. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje ověřovatele pana Josefa Peška. Zapisovatelem
Karolínu Ortovou.
2. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Analytické části MAPII pro
ORP Světlá nad Sázavou.
3. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje aktualizovanou podobu Implementační části MAPII
pro ORP Světlá nad Sázavou.
4. Řídící výbor konsenzuálně odsouhlasuje sebehodnotící zprávu po 1. roce realizace MAP pro
území ORP Světlá nad Sázavou.

Zapsala: Karolína Kovářová
Ověřil: Mgr. Josef Pešek
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