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Zápis k setkání zástupců škol 

 

Datum konání:  14. února 2019, 8.00 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Aktuální informace týkající se realizace projektu 
- Připravovaná výzva MAS České středohoří, z.s. a soulad investičních záměrů s projektem MAP II 
- Zpracování popisu potřeb škol vč. ukázky dotazníků 
- Představení projektu SYPO – metodické kabinety (Mgr. Lenka Burganová) 
- Diskuze 

 

Zápis: 

- V úvodu setkání představila manažerka projektu p. Šturalová program setkání. Následně byl 
věnován čas jednotlivým bodům programu. 

- Aktuální informace týkající se realizace projektu – Byly představeny některé z plánovaných aktivit 
projektu na rok 2019.  

o Popis potřeb škol – povinná aktivita pro zástupce škol a členy realizačního týmu, spadající 
pod podaktivitu 2.7. 

o Nejspíše v květnu proběhne jedna z povinných aktivit dle postupů MAP, a to beseda 
s rodiči. Na základě informací bylo zvoleno jako téma besedy Kyberšikana, které je 
v dnešní době velice žádané. V současnosti probíhá hledání vhodného odborníka 
k danému tématu. 

o Ve spolupráci s NIDV a spolupracujícími místními akčními skupinami bude dne 10.6. 2019 
realizována konference k polytechnickému vzdělávání. Součástí konference budou 
přednášky, ukázky apod. 

o Již po čtvrté proběhnou Techdays 2019, které se budou konat 2. – 4. října 2019 v areálu 
výstaviště Zahrady Čech. Projekt MAP bude partnerem těchto Techdays. Součástí bude i 
seminář pro kariérové poradce.  

o IKAP day veletrh gramotností ve vzdělávání proběhne v rámci dní Techdays 2019 a to 4. 
října 2019.  

o Kontinuálně probíhají aktivity na podporu čtenářské gramotnosti, Hodnotové vzdělávání 
a probíhá zpracování projektů tříd v rámci regionální učebnice.  

- Připravovaná výzva MAS České středohoří, z.s. a soulad investičních záměrů s projektem MAP II – 
na MAS ČS se připravuje výzva na podporu vzdělávání, její vyhlášení proběhne v květnu a znění 
výzvy je shodné, jako s předchozí výzvou č. 6. Více informací na stránkách MAS ČS. V rámci 
tohoto je nutné v případě, že školy pozměnily své investiční projektové záměry či plánují nové, 
aby je poslaly realizačnímu týmu, který na základě toho udělá aktualizaci strategického rámce. 
V rámci výzvy musí být soulad s projektem MAP! 

- Zpracování popisu potřeb škol vč. ukázky dotazníků – v rámci podaktivity 2.7 – podpora škol 
v plánování je potřeba udělat Popis potřeb škol. Zástupci dostali k dispozici dotazníky, tzv. 
záznamové listy, do kterých doplní údaje, které budou za danou školu sloužit k sestavení 
agregovaného popisu potřeb škol. Záznamové listy za každou školu nebudou nikde veřejně 
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prezentovány. Pouze odpovědi z vybraných otázek, které jsou společné s KAP, budou použity pro 
zpracování Krajského školního plánu inkluze. Dotazníky budou zaslány všem zástupcům 
prostřednictvím emailu ve wordové podobě a v této podobě budou i zpět zaslány členům 
realizačního týmu. V případě potřeby školy může škola žádat o facilitátora 

- Představení projektu SYPO – metodické kabinety (Mgr. Lenka Burganová) - Systém podpory 
profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO, Mgr. Lenka Burganová – Odborný krajský metodik, 
NIDV – v rámci spolupráce s projektem SYPO a propojení metodických kabinetů SYPO 
s metodickými týmy projektu MAP II představila p. Burganová projekt SYPO, včetně metodických 
kabinetů a dalších prvků, které nabízejí. 

- Následně byl dán prostor k diskuzi. 
- Po diskuzi proběhlo ukončení setkání. 
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