Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP České Budějovice
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4. setkání Řídícího výboru MAP ORP ČB (ŘV),
16.5.2017 , Wellness Hotel Frymburk
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP
Aktualizace Strategického rámce MAP ORP ČB
Akční plán MAP ORP ČB
Harmonogram dalších aktivit
Diskuze, závěr

Změny ve složení ŘV od minulého setkání

- Zástupce Jihočeského kraje - místo Ing.
Brodské nominován Mgr. Dvořák
- Zástupce KAP – místo Mgr. Jarkovské
nominován Ing. Kolář
- Zástupce MAS Sdružení Růže – místo Mgr.
Jarolímka nominována Ing. Chytrová
- Zástupce IPRÚ – odchod Ing. Jakubec –
zástupce do ŘV zatím nebyl jmenován

Informace o realizaci projektu od 09 2016 – ŘV MAP a
aktualizace Strategického rámce MAP
 minulé setkání Řídícího výboru MAP - 22.9. 2016 na ZŠ
a ZUŠ Bezdrevská
 byli několikrát oslovováni všichni relevantní aktéři v
území ohledně možnosti aktualizace investičních
záměrů ve Strategickém rámci MAP
 aktualizace stávajících záměrů, přidání nových
 nyní 194 investičních záměrů v SR MAP
 proběhlo veřejné připomínkování aktualizovaného SR
MAP
 v termínu od 20. do 27. 12. 2016 probíhalo jednání
Řídícího výboru formou hlasování „per rollam“ ohledně
schválení aktualizace Strategického rámce MAP

Plánujeme do konce realizace projektu – ŘV MAP

 4. setkání ŘV MAP 16.5.2017
 Do konce realizace projektu (12/2017) se
uskuteční ještě minimálně jedno osobní
setkání ŘV MAP (podzim) a zřejmě 2 hlasování
per rollam ŘV MAP ohledně aktualizace SR
MAP (06 a 12/2017) a finálního dokumentu
MAP (12/2017)

Plánujeme do konce realizace projektu – aktualizace
Strategického rámce MAP

 nyní budou oslovovány subjekty ohledně
možnosti aktualizace Strategického rámce MAP –
ukončení, schválení finální verze a odevzdání do
konce 06/2017
 poslední aktualizace možná pak do konce 12/2017
 finální dokument MAP včetně analytické části,
strategické části včetně Strategického rámce a
akčního plánu bude odevzdán do konce 12/2017

Informace o realizaci projektu od 09 2016 - KA
Budování znalostních kapacit

 dne 24.11.2016 se konalo v pivovaru Dražíč
Setkání zástupců škol zřizovaných městem České
Budějovice, kde jsme prezentovali projekt MAP a
šablony
 dne 29.11.2016 jsme organizovali Setkání
pro zřizovatele a zástupce škol Budějovicko sever
na ZŠ a ZUŠ Zliv ohledně aktivit projektu MAP a
šablon
 16. - 17.5.2017 Setkání zástupců MŠ, ZŠ a dalších
subjektů z celého ORP České Budějovice

Plánujeme do konce realizace projektu - KA Budování
znalostních kapacit

- dne 31.5.2017 seminář pro MŠ - ve spolupráci se
Salesiánským střediskem mládeže setkání nad
tématem „Povinný poslední rok předškolního
vzdělávání - otázky a odpovědi“
- (podzim) Seminář pro ZŠ - Polytechnická
výchova/Rozvoj technických znalostí a dovedností
- závěrečnou konferenci projektu
- náměty na další semináře?
- výjezdní zasedání na podzim?

Informace o realizaci projektu od 09 2016 – pracovní
skupiny
- od ledna 2017 byly vytvořeny 3 pracovní skupiny – PS
Základní vzdělávání (PS ZŠ), PS Předškolní výchova a
péče (PS MŠ), PS Zájmové a neformální vzdělávání (PS
Neformál.)
- účelem je především vytvoření akčního plánu MAP
- všichni zástupci zapojených MŠ, ZŠ a neformálního a
zájmového vzdělávání byli osloveni k účasti
- 17 členů
- PS ZŠ se sešla zatím 2x, PS MŠ 2x, PS Neformál. 1x
- další setkávání PS plánujeme na podzim 2017

Další aktivity v rámci projektu
- probíhá pravidelná komunikace se zástupci MŠ, ZŠ,
organizacemi neformálního vzdělávání a jejich zřizovateli
- spolupráce, diskuze nad výstupy a společným postupem v
MAP s ostatními realizátory MAP v Jihočeském kraji
- spolupráce s realizátory projektu KAP – Krajský akční plán
- spolupráce s NIDV a jejich systémovým projektem v
návaznosti na MAP
- odevzdány 3 monitorovací zprávy – Zpráva o realizaci a
Žádost o platbu, bez větších problémů a doplnění, do konce
realizace projektu budou ještě 3 MZ
- zapojení se do evaluace projektů MAP (8 vybraných z celé
ČR)

Další aktivity v rámci projektu
- všem zapojeným subjektům byl zřízen unikátní přístup
do uzavřené sekce na webu projektu (sekce
ZALOGOVANÁ ČÁST ŘEDITELNA)
- přístup sem zřídili i další realizátoři MAP v JčK a je zde
nyní takto zaregistrováno 241 osob
- všechny podklady najdete na stránkách projektu

www.mapvzdelavani.cz/orp-vprojektu/orpceske-budejovice

Vytvořené dokumenty v rámci realizace MAP
- SWOT 3 analýza
- analytická část
- strategická část včetně Strategického rámce MAP a
Přílohy 1 Investiční a další priority
- Memorandum o spolupráci
- Implementační plán MAP
- Evaluační zpráva za rok 2016

Pracuje se na:
- Akční plán MAP
- finální dokument MAP

Plánované aktivity v rámci
AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ
- Sestavení akčního ročního plánu – definování priorit,
konzultace s partnery, vypracování logických rámců pro
vybrané aktivity spolupráce
1. Aktivity jednotlivých škol:
- například: návrh jednotlivých škol na zlepšení přístupů,
metod, organizace práce, vzdělávání pedagogických
pracovníků uvnitř školy, návrh potřebných šablon apod.
- v podstatě návrh šablon pro školy

Plánované aktivity v rámci
AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ
2. Aktivity spolupráce
- nejen spolupráce mezi školami, ale i například spolupráci mezi
školami a poskytovateli neformálního nebo zájmového vzdělávání,
spolupráci mezi školami a sociálními službami, nebo mezi základními
a středními školami, mezi školami a zaměstnavateli apod.
- např. sdílený psycholog, spolupráce ohledně polytechnického
vyučování atd.
3. Infrastruktura
- vybrané investiční záměry a aktivity v území, které jsou přímo
využitelné ve výuce
- infrastruktura bude propojena s měkkými aktivitami, a to minimálně
tím, že na nákup infrastruktury je napojeno vzdělávání učitelů, jak
infrastrukturu používat ve výuce efektivně, nebo aktivity sdílení.

Pokračování projektu MAP

- MŠMT připravuje z OP VVV výzvy na:
Implementace MAP I.:
- vyhlášení v lednu 2018, alokace se uvažuje
nyní 750 mil. Kč (bude rozdělena na území
MAP, zřejmě podle počtu žáků), na tříleté
projekty
- = na naplňování aktivit v Akčním plánu MAP
Výzva MAP II.
- vyhlášení v říjnu 2017, projekty na 3 roky,
předběžná alokace 1 mld. Kč

Děkujeme za Vaši účast
Kontakty – realizační tým MAP:
Ing. Marta Krejčíčková – hlavní manažerka projektu MAP Č.B.
Mail: krejcickova@masrozkvet.cz, Tel: 773187564
Ing. Jaroslava Mitášová
Mail: mitasova@masrozkvet.cz, Tel: 775508564

