Zápis z 3. setkání Řídícího výboru (ŘV)
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP České Budějovice
(zkráceně MAP ORP ČB)

Termín jednání: 22. září 2016, od 14 hodin
Místo jednání: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, Vltava, České Budějovice
Svolavatelka: Ing. Krejčíčková, klíčová manažerka projektu MAP
Přítomní: usnášeníschopnost ANO (viz Prezenční listina)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Aktuální informace – Krajský akční plán
Informace ohledně odevzdání Strategického rámce MAP a jeho aktualizace
Informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP
Harmonogram dalších aktivit
Plánované aktivity v rámci podaktivity Budování znalostních kapacit – diskuzní fóra a
chaty na webu MAP vzdělávání, workshopy, semináře apod.
7. Organizační struktura MAP a komunikační mechanismy v rámci realizace projektu
8. Diskuze, závěr
Zápis z jednání:
Jednání bylo zahájeno dle programu, rozeslaného předem, ve 14 hodin. Klíčová manažerka
projektu pí. Krejčíčková přivítala přítomné členy Řídícího výboru (dále jen ŘV), úvodem
konstatovala usnášeníschopnost ŘV a krátce představila pí. Lejskovou, nového člena ŘV jako
zástupce rodičů.
Proběhla rekapitulace úkolů z předchozího jednání ŘV, minulé setkání ŘV se konalo 1. června, kdy byl
především projednán Strategický rámec MAP (dále jen SR MAP). Dokument byl řádně v termínu
odevzdán na Regionální stálou konferenci dne 30. 6. 2016 a je k dispozici veřejně vyvěšen na
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www.uzemnidimenze.cz . SR MAP je především důležitý pro odsouhlasení priorit v regionu a žadatele
IROP, podle SR MAP bude CRR kontrolovat přijatelnost projektů.
Pí. Krejčíčková členům ŘV připomněla, že aktuální výzva pro školy z IROP je otevřená do poloviny
února, do té doby tedy máme v OPR ČB možnost SR MAP ještě jednou aktualizovat, protože
aktualizace může proběhnout nejdříve po 6 měsících; lze tedy záměr do SR MAP dodat nebo upravit
apod. Nyní je v SR MAP zaneseno 140 investičních záměrů; konsensuálně potvrzeno, aby byly
všechny školy a jejich zřizovatelé opakovaně obesláni s výzvou - pokud chtějí něco u projektu v SR
MAP aktualizovat, doplnit apod. tak, abychom měli zpracované do konce listopadu 2016, zajistili
veřejné připomínkování, zapracovali připomínky a projednali a schválili aktualizovanou verzi SR MAP
a také v nejbližším možném termínu odevzdali aktualizovaný dokument SR MAP (leden 2017).
V krajském akčním plánu vzdělávání (dále jen KAP) je aktuálně již schválená prioritizace potřeb. Dotaz
na zástupkyni KAP pí. Jarkovskou: zda se mohou výstupy a materiály z KAP veřejně sdílet jako
metodicky vedený příklad regionální praxe, předat ostatním realizátorům MAP a členům ŘV apod.;
bude upřesněno, popř. zajištěno sdílení.
Pracovníci realizačního týmu dále podali informaci o přípravě 1. monitorovací zprávy, v kraji budeme
řešit jako první z realizátorů MAP. Smlouvu jsme podepsali s řídícím orgánem (dále jen ŘO) k 30. 6.
2016, ještě stále nám však nepřišla první zálohová platba a MAS Rozkvět, z.s. nadále předfinancování
veškeré projektové výdaje z vlastního rozpočtu.
Dále byl projednáván harmonogram dalších plánovaných aktivit na projektu - akční plánování a
budování znalostních kapacit, k bodu proběhla živá diskuze s mnoha zajímavými výstupy a
doporučeními.
Koncem minulého roku realizovalo MŠMT dotazníkové šetření, my jako realizátoři MAP z tohoto
nemáme adresné výstupy. Z tohoto důvodu bude probíhat další interní šetření, budeme se nyní ptát
škol, co tedy ze šablon chtějí vůbec realizovat, a vytvoříme přehled, co v ORP školy budou chtít dělat
a současně jaké oblasti potřeba zatím nejsou pokryty šablonami nebo jinými dotace, popř. jaká
organizační opatření by přivítali.
V rámci diskuze: nejsou šablony správně nastaveny, je problém s časovou dotací, s povinnými
šablonami apod. Uvedeny konkrétní překážky při konzultaci vyplňování šablony jednotlivých školách.
Pí. Krejčíčková doporučuje zpracovat v 1Q2017 jako další výstup MAP konkrétní doporučení pro
MŠMT, to by se mělo promítnout v šablonách příští rok.
Diskuze: promyslet, zda zkoušet vymýšlet nové měkké aktivity škol, které pak MŠMT vůbec neschválí,
tak by byla možná lepší cesta zaměřit se na to, abychom odpřipomínkovali a snažili se vylepšit ty
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stávající, prohloubit a zdokonalit využívané šablony a které naopak nejsou využívané. Další názory.
Naopak je potřeba definovat chybějící podporu a oslovit i další školy, resp. MAP na podporu těchto
záměrů.
Další diskuze na téma sdílení dobré praxe a budování znalostních kapacit: p. Procházka, zástupce za
Jihočeskou univerzitu (dále jen JČU), na to reagoval, zda se obecně učitel nebude pořád někde školit a
nebude už stíhat učit. JČU má spoustu projektů, když k nim v rámci toho přijede např. učitel Hejného
metody matematiky, můžeme na to druhý den navázat a navštívit základní školy na
Českobudějovicku v rámci společných aktivit projektu MAP.
Přítomní zástupci ŘV souhlasili, jediný požadavek je dělat školení v Českých Budějovicích nebo v okolí,
aby nemuseli učitelům proplácet drahé cestovné a i nezatěžovali školu s administrativou s tím
spojenou.
Úkol: p. Procházka sepíše plánované aktivity JČU a co by nás a region zajímalo, domluvíme se na
spolupráci a navážeme na to v MAP.
Odborný oponent p. Kopecký ze své praxe doplnil, že je efektivnější spíše výjezdní zasedání než
v místě, po práci, když se jde někdo školit po vyučování, myslí na něco jiného, nesoustředí se.
Pí. Machová: mělo by to být akreditované školení, například ve spolupráci s NIVD, v nabídce je 8
jednodenních kurzů. P. Kopecký. Nepřeceňoval bych akreditace, především u menších subjektů není
vždy zaručena stálá kvalita lektorů.
P. Kůs se připojil do diskuze s tím, že každá škola má nějaké své know-how, které může nabídnout
okolním školám, kde co kdo umí a co by mohli poskytnout případně k využívání ostatním školám, být
v tom centrem i pro okolní školy.
Výstup: v rámci realizace projektu oslovit školy v tomto ohledu, co umíte a co můžete nabídnout
ostatním, např. ZŠ L. Kuby ČB má speciální lektorku na interaktivní tabule, může jezdit i do okolních
škol, pořádat webináře apod.
Členové ŘV s návrhem souhlasili; paní Krejčíčková doplnila, že nabídka těchto aktivit by šla dobře
sdílet na webu projektu www.mapvzdelavani.cz, kde by mohl být jakýsi nabídník a poptávník. Dále
představila hlavní strukturu a funkcionality webu, který byl spuštěn v červnu 2016 a je trvale ve
výstavbě, protože jako jeho hlavní správce můžeme bez omezení přidávat nové sekce – dle zájmu „z
terénu“, např. sdílení učebních pomůcek, chat, poradna.
P. Procházka představil v této souvislosti další nové aktivity JČU, např. pilotní ověřování tzv. Dětské
univerzity.
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Pí. Vohradníková, zástupkyně Jihočeské hospodářské komory (dále jen JHK) uvedla, že by nám v tom
mohli být nápomocní. JHK sdružuje 420 podnikatelů na Českobudějovicku, dělají i aktivity pro školy
ve spolupráci s podnikateli, např. Dobrodružství s technikou, pracují na slovníku Technik. Aktuálně
plánuje obeslat všechny základní školy na Českobudějovicku, jak jsou na tom s polytechnikou a s čím
by chtěli pomoci v návaznosti na firmy (materiál, žáci do firem apod.). Výstupy z toho nás budou
zajímat a zapracujeme je i v rámci MAP, aby nedošlo k duplicitě, oslovení zajistí JHK a výsledky bude
sdílet s ŘV MAP ORP ČB.
Pí. Krejčíčková podotkla, že podobnou aktivitu již navrhla do KAP, tzv. Badatelské vyučování, jde o
mimoškolní aktivity (kroužky, kempy apod.).
Další diskuze, především mezi zástupci škol: podstatou problému je nízká časová dotace v RVP, resp.
ŠVP pro pracovní činnosti a není možné ubrat např. hodiny cizího jazyka a vyměnit je za práce
v dílnách.
Na konci setkání byl s členy ŘV diskutován návrh organizační struktura MAP a komunikační
mechanismy v rámci realizace projektu, s čímž členové ŘV souhlasili v předloženém znění.
Úkoly ze setkání pro realizační tým MAP:
1. Oslovit školy, co by mohli nabídnout ostatním školám, příklady dobré praxe
2. Oslovit JČU s nabídkou spolupráce dle zaslaných témat od p. Procházky
3. Oslovit i ostatní ORP s příklady dobré praxe
Pí. Krejčíčková uzavřela diskuzi a závěrem poděkovala všem členům řídícího výboru za účast na
jednání s tím, že příští jednání ŘV se předpokládá začátkem příštího roku, pokud nevznikne naléhavá
potřeba osobního projednání. Pracovní verze materiálů budou sdíleny průběžně per rollam.

Zápis zpracovala pro potřeby ověření Ing. Krejčíčková, dne 22. 9. 2016.
Zápis předán elektronicky k připomínkování a odsouhlasení členům ŘV dne 26. 9. 2016.

Zápis schválil předseda ŘV Mgr. Kůs, dne 10. 10. 2016
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