ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
MAP ORP ČB
24. 4. 2017, Pedagogická fakulta JČU, Dukelská 9, České Budějovice
Přítomni dle prezenční listiny

Zástupci projektového týmu MAP přivítali přítomné, poděkovali za čas, představili členy týmu
a pak se představili ostatní členové pracovní skupiny. Vedle pracovní skupiny Zájmové a
neformální vzdělávání jsou ustanoveny od ledna 2017 ještě pracovní skupina Základní
vzdělávání a Předškolní výchova.
Byly představeny základní informace o projektu MAP i realizátoru – MAS Rozkvět, z.s., spolu
s tím také internetové stránky projektu www.mapvzdelavani.cz a také proběhla diskuze o
navazujícím projektu MAP II a udržitelnosti výstupů projektu.
Byly nastíněny cíle projektu, informace o aktualizaci Strategického rámce MAP - květen
2017, schválení ke konci června, následně poslední aktualizace v prosinci 2017; jsou zde
uvedeny nejen investiční záměry, ale i neinvestiční měkké akce. Dále jak bude vypadat
finální podoba dokumentu MAP a také nastavení akčního ročního plánu, který především se
bude vytvářet pomocí pracovních skupin. Akční plán má obsahovat projekty jednotlivých
škol, kooperační projekty a investiční aktivity.
Setkávání PS také slouží jako možnost diskuze na problémy a přínosem pro účastníky je
mimo jiné také vzájemné vyměňování zkušeností apod. Místní akční plán není jen sběr
záměrů škol, ale především vazba v komunikaci, nastavení komunikačních mechanismů
v území. Školy ČB se setkávají pravidelně dle iniciativy magistrátu jako zřizovatele, ale není
zde žádná platforma kromě MAP, která by zahrnula všechny subjekty zabývající se
vzděláváním.
Pan Schaffelhofer, ředitel Evropského centra jazykových zkoušek a Jazykové školy se
účastnil již přípravy IPRÚ. Představil jejich aktivity, projekt s Cambridgeskou univerzitou,
další vzdělávání pedagogickým pracovníkům (spolupráce se SŠ), které mohou být přínosné
pro projekt MAP.
Jednání PS se účastnil také pan Procházka z JČU, který představil činnost a nastínil výstupy
minulých setkání pracovních skupin, PS Zájmové a neformální vzdělávání je různorodá
skupina, každý má jiného zřizovatele, náplň, je otázkou, co najít společného, co by se
rozpracovávalo do akčního plánu.
Dále se paní Korčáková z DDM dotazovala, proč je jich ve skupině tak málo, když zájmových
skupin na Českobudějovicku je celá řada. Vysvětlením bylo, že při vstupu do projektu byly
plánovitě oslovovány všechny základní a mateřské školy v území, počet těchto zapojených
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subjektů (75% z území) byl i podmínkou realizace projektu, zástupci zájmového a
neformálního vzdělávání byli k účasti oslovováni až sekundárně.
Paní Kolářová ze Salesiánského střediska mládeže představila i svou činnost v krajské
pracovní skupině ke komunitnímu plánování, sice je to pracovní skupina pod sociálními
službami, ale rádi by se propojili na pracovní skupinu MAP. Toto realizátoři MAP rádi přivítali
a přislíbili přizvat do pracovní skupiny, případně řídícího výboru dle doporučení a
předjednání paní Kolářové paní Šárku Kovárnovou a Terezu Koudskou.
Dále probíhala diskuze nad možnými projekty spolupráce, Pedagogická fakulta JČU realizuje
dětskou univerzitu - každý čtvrtek kroužek pro děti na 14-ti katedrách, pro děti z prvního
stupně ZŠ; dále mají např. projekt Science show - fyzikáři docházejí do základních škol,
předvádějí akci Matematika na návsi atd. Jde o propagaci vědy ve spolupráci s NNO, obcemi
apod. Je potřeba síťování těchto NNO, např. jazykovka se s nimi spojí a udělají příměstské
tábory, ve spolupráci s MAS, realizace v obcích regionu, nemusí se vše pořád odehrávat
v krajském městě, tímto projekty JČU a dalších organizací mohou proniknout i na venkov.
Závěrem byli členové pracovní skupiny pozváni k účasti na dvoudenním výjezdním setkání
zástupců MŠ, ZŠ a dalších subjektů z celého ORP České Budějovice ve dnech 16. - 17. 5.
2017 do Frymburku.

Příští setkání zástupců pracovní skupiny bude svoláno dle potřeby, předpoklad po
prázdninách.

Zápis provedla: Jaroslava Mitášová (manažerka projektu MAP ORP ČB)
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