Zápis z 3. setkání Řídícího výboru
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. pro území ORP České Budějovice
(zkráceně MAP II ORP ČB)
Termín jednání: 19. června 2019, od 14.00 hodin
Místo jednání: Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice 370 01
Svolavatel: Ing. Marta Krejčíčková, hlavní manažer projektu MAP II ORP ČB
Přítomni: usnášeníschopnost ANO (viz prezenční listina)
Program:
1. Úvod, zahájení
2. Příčiny a formy nerovnoměrností ve vzdělávání (Podpora znalostních kapacit ŘV – oblast RP)

a) Seznámení se školou – Ing. Bc. Ilko V. , ředitel školy
b) Příčiny a formy nerovnoměrností ve vzdělávání – PhDr. Procházka M. Ph.D., Ped. fakulta JčU
c) Příklad dobré praxe – Mgr. Rybáková R., Salesiánské středisko mládeže ČB
d) Diskuse
3. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP České Budějovice
4. Informace o realizaci projektu MAP II ORP ČB a plánovaných aktivitách
5. Diskuze, závěr

Zápis z jednání:
Ad 1) Jednání bylo zahájeno dle programu ve 14 hodin moderátorem Miroslavem Marešem. Koordinátorka
projektu Mgr. Jana Rychlíková přítomné přivítala členy ŘV a hosty, současně je seznámila s programem
setkání.
Vzhledem k tomu, že jednání ŘV bude projednávat aktualizaci Strategického rámce MAP ORP ČB a další
body, které je potřeba schválit, byla ověřena také usnášeníschopnost jednání ŘV (ANO, viz Prezenční
listina).
Ad 2a) Mgr. Jana Rychlíková zahájila první část programu, kterou bylo diskuzní setkání na téma Příčiny a
formy nerovnoměrností ve vzdělávání, které je současně realizováno jako seminář zaměřený na podporu
znalostních kapacit ŘV v oblasti Rovných příležitostí.
Následně předala slovo p. Marešovi, který rámcově seznámil přítomné s historií českobudějovické školy
v Nové ulici.
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Poté ředitel školy Ing. Bc. Vítězslav Ilko přítomné seznámil s činností školy, vyjádřil se ke spolupráci se
Salesiánským střediskem mládeže a promluvil o práci s romskými dětmi.
Ad 2b) PhDr. Miroslav Procházka ( Ped. fakulta JčU České Budějovice) a Martin Dobeš (Agentura pro
sociální začleňování Praha) promluvili o příčinách a formách nerovnoměrností ve vzdělávání. Následovala
diskuze na toto téma.
Ad 2c) Mgr. Daniela Štádlerová a Mgr. Radka Rybáková (Salesiánské středisko mládeže – DDM) –
představily činnost Salesiánského střediska, které se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží v jejich volném
čase i pomoci sociálně vyloučeným dětem a mládeži a jejich rodinám. Své cíle uskutečňuje prostřednictvím
pravidelných programů, jako jsou zájmové kroužky, nízkoprahové kluby, terénní práce sociálních
pracovníků a dětské tábory. Salesiánské středisko mládeže provozuje tzv. Otevřené kluby, které jsou
zaměřeny na práci s neorganizovanými dětmi a mládeží a s dětmi a mládeží z romské komunity.
Následovala další diskuze na toto téma.
Následně byla vyhlášena krátká přestávka v jednání a hosté byli pozváni na prohlídku areálu školy.
Neprodleně následovala druhá část jednání ŘV, kterou řídila manažerka projektu ing. Marta Krejčíčková
Ad 3) Členové ŘV obdrželi předem k projednání aktualizaci dokumentu SR MAP ORP ČB s vyznačenými
změnami. Sumárně aktualizaci předložilo cca 20% zapojených subjektů, a to především na základě včasné
výzvy administrátora projektu; veškeré návrhy aktualizace doložili subjekty vč. souhlasných stanovisek
zřizovatelů. Na místě byl dokument rozšířen ještě o aktualizaci záměrů ZŠ Strýčice. Manažerka projektu
opakovaně připomněla přítomným důležitost tohoto dokumentu pro možnost podávání dotačních žádostí
IROP, a to jak škol a školských zařízení, tak dalších subjektů např. v oblasti zájmového a neformálního
vzdělávání.
Hlasováním přítomných členů byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 ORP
České Budějovice v předloženém rozsahu.
Usnesení ŘV 20190619/01: Členové ŘV MAP II ORP ČB schvalují aktuální verzi Strategického rámce MAP
do roku 2023 ORP České Budějovice, platnou k červnu 2019 s účinností od 2.7.2019.
Následovala prezentace a diskuze na téma aktualizace dalších součástí dokumentu MAP ORP ČB. Jedná se o
tyto dokumenty: Statut a jednací řád MAP II ORP ČB, Komunikační strategie MAP ORP ČB, Komunikační
plán MAP II ORP ČB, Analytická část dokumentu MAP ORP ČB a Akční plán MAP II.
Manažerka projektu informovala o průběhu dotazníkových šetření v oblasti Rovných příležitostí a Potřeb
škol, jako součásti dokumentace MAP a Akčního plánu MAP pro školní rok 2019/2020. S ohledem na možné
překryvy aktivit s akcemi zařazenými do tzv. šablon II, jejichž uzávěrka je koncem 06/2019, navrhují PS
členům ŘV, že návrh na aktualizaci Akčního plánu bude předložen po projednáních v pracovních skupinách
v srpnu 2019. Průběžné výstupy z jednání PS jsou k dispozici v intranetu na www.mapvzdelavani.cz, sekce
Dokumenty.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II. (MAP II ORP ČB)
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525

Aktualizace dalších částí dokumentu MAP ORP ČB budou projednány per na základě výstupů z jednání PS,
a to analytická na základě šetření Potřeb škol a Rovných příležitostí (09-10/2019), Akční plán pro školní rok
2019/2020 (08/2019).
Usnesení 20190619/02: Členové ŘV MAP II ORP ČB souhlasí, že další části dokumentu MAP ORP ČB, resp.
jejich aktualizace nejsou na tomto jednání projednávány s ohledem na jejich aktuální dostatečnost. Tyto
dokumenty budou předmětem dalších jednání PS a následně projednání ŘV per rollam.
Ad 4) Hlavní manažerka projektu Ing. Marta Krejčíčková představila stav realizace projektu. Přítomné
seznámila jak s dosavadní činností realizačního týmu a pracovních skupin, tak s doposud realizovanými
aktivitami.
Pro prezentaci bylo využito vyhodnocení, realizované v rámci monitoringu projektu (1. monitorovací zpráva
ke 31.3.2019), s demonstrací naplňování indikátorů projektu.
Dále byl předložen plán aktivit pro 2. pololetí 2019, u kterých jsou již známy termíny akcí, registrace
účastníků bude probíhat obvyklým způsobem prostřednictvím www.
Součástí realizačního týmu projektu se postupně stávají zástupci jednotlivých škol, kteří se podílejí na
analýzách potřeb škol.
Dále byla podána informace o komunikaci s KAP ve věci předaného šetření RP (bude dále sloužit jako
srovnávací vzor pro další ORP v rámci kraje) a možnosti zapojení se do připravovaných dalších záměrů pro IKAP, především v oblasti Rovných příležitostí.
Ad 5) Diskuse se zaobírala především vhodnými aktivitami spolupráce, které by bylo možné podporovat
v rámci AP MAP.
Byla také zmíněna úspěšná prezentace projektu MAP II ORP ČB formou samostatného stánku na
interaktivní výstavě „Dobrodružství s technikou“ pořádané JHK (13.6.2019), při této příležitosti byla
zveřejněna také placená reklama v Deníku (tištěné i internetové verzi). MAS Rozkvět, z.s. jako dlouhodobý
partner akce obdržela ocenění „ 1. komorová hvězda“ za podporu polytechnického vzdělávání a
spolupráce.
Ing. Marta Krejčíčková ukončila setkání ŘV MAP II ČB v 16hodin poděkováním všem účastníkům.
Zápis zpracovali:
Mgr. Jana Rychlíková
ing. Marta Krejčíčková
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