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6.12.2017, hotel Budweis, České Budějovice

Základní informace o MAP ORP ČB
realizace projektu v období od 1.1.2016 - 31.12.2017

MAS Rozkvět, z.s.
Město České Budějovice
MAS Blanský les-Netolicko,o.p.s.
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MAS Pomalší, o.p.s.
MAS Sdružení růže, z.s.

• zlepšení kvality vzdělávání
v mateřských a základních školách
• společné plánování
• zjišťování plánovaných projektů, aktivit
a priorit ve vzdělávání v regionu

• setkávání a sdílení aktivit
v území ORP České Budějovice

podpora spolupráce
zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů ve vzdělávání
včetně organizací dalšího a
neformálního
vzdělávání

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP ORP ČB

-

Děti a
žáci

Veřejnost

Realizační tým

Mateřské
školy

ZUŠ
Základní
školy

Organizace
neformálního a
zájmového
vzdělávání
děmládeže

Rodiče
Zřizovatelé
dětí a
škol a dalších
žáků
Školská zařízení
vzdělávacích
(kluby, družiny,
zařízení
jídelny)
děmládeže
NNO a další
organizace z oblasti
vzdělávání

Partnerství v rámci MAP ORP ČB

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
MAP ORP ČB

PRACOVNÍ SKUPINY
MAP ORP ČB

REALIZAČNÍ TÝM
MAP ORP ČB

Řídící výbor MAP
23 členů ŘV MAP ORP ČB
•

zástupce realizátora projektu MAP – MAS Rozkvět, z.s. (2 členové),

•

zástupce Jihočeského kraje (1 člen),

•

zástupci zřizovatelů škol (2 členové),

•

zástupci vedení škol, výborní učitelé a zástupci ze školních družin (6 členů),

•

zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (1 člen),

•

zástupci základních uměleckých škol (1 člen),

•

zástupce Krajského akčního plánu (1 člen),

•

zástupce dalších MAS působících na území ORP Č.Budějovice (4 členové),

•

zástupce IPRÚ České Budějovice (1 člen),

•

zástupce rodičů (1 člen),

Nad rámec povinných zástupců byli do Řídícího výboru MAP ORP ČB nominováni
dále:
•

zástupce Jihočeské hospodářské komory (1 člen),

•

zástupce Jihočeské univerzity (1 člen).

Jednání Řídícího výbor MAP
- 5. setkání ŘV dne 6.12.2017 – hotel Budweis

- setkání ŘV dne 11.10.2017 - výjezdní jednání ŘV MAP zrušeno z důvodu nízké
účasti
- 27.6.2017 - Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně schválení aktualizace SR
MAP

- 4. setkání ŘV dne 16.5.2017, Frymburk
- 28.12.2016 - Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně schválení aktualizace SR
MAP;
- 3. setkání ŘV dne 22.9.2016, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, Vltava, České
Budějovice
- 29.6.2016 - Zápis z hlasování per rollam ŘV ohledně shválení SR MAP
- 2. setkání ŘV dne 1.6.2016, Základní škola, Matice školské 3, České
Budějovice
- 1. setkání ŘV dne 30.3.2016, ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

Jednání Řídícího výbor MAP
a postupný vznik výstupů projektu
Strategický
rámec verze 3

5. setkání ŘV dne
6.12.2017

4. setkání ŘV dne 16.5.2017

Strategický
rámec verze 2

Dohoda o
partnerství

3. setkání ŘV dne 22.9.2016

1. setkání ŘV dne 30.3.2016

Strategický
rámec verze 1

2. setkání ŘV dne 1.6.2016

Jednání řídícího výboru MAP ORP ČB

Pracovní skupiny MAP ORP ČB
PS
Základní
vzdělávání

PS
Předškolní
výchova

PS
Zájmové
a
neformální
vzdělávání

Společné
jednání
členů PS

Setkávání Pracovních skupin MAP ORP ČB
- PS Základní vzdělávání:
26.1.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích,
30.3.2017, Základní a mateřské škole Šindlovy Dvory
7.11.2017, Základní škola Pohůrecká
- PS Předškolní výchova:
1.2.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích
1.3.2017, Salesiánské středisko mládeže- DDM, České Budějovice
8.11.2017, MŠ J. Opletala
- PS Zájmové a neformální vzdělávání:
24.4.2017, Pedagogická fakulta JČU v Č. Budějovicích
6.11.2017, DDM České Budějovice
- Společné jednání členů PS:
19.10.2017 ,Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice;

Setkávání Pracovních skupin MAP ORP ČB

Partnerství MAP ORP ČB
V přípravné fázi a v rámci realizace projektu
podepsalo Souhlas se zapojením
nebo aktivně spolupracuje celkem 92 subjektů
– jedná se o MŠ, ZŠ, ZUŠ, organizace
zájmového a neformálního vzdělávání
z ORP České Budějovice
(v současné době je dle rejstříku škol v ORP celkem 105 subjektů s
potenciálem zapojení se do projektu MAP)

Realizované aktivity pro zapojené subjekty
- Setkávání, školení:
• 21.6.2016 Seminář pro školy v Plástovicích ohledně dotací pro
školy, šablon, MAP
• 24.11.2016 prezentace MAP na Setkání zástupců škol
zřizovaných městem České Budějovice v pivovaru Dražíč
• 29.11.2016 Setkání pro zřizovatele a zástupce škol
Budějovicko sever na ZŠ a ZUŠ Zliv
• 16. - 17.5.2017 výjezdní Setkání zástupců MŠ, ZŠ a dalších
subjektů z celého ORP České Budějovice, Wellness hotel
Frymburk
• 2.11.2017 prezentace MAP na Setkání zástupců škol
zřizovaných městem České Budějovice, Wellness hotel
Frymburk

Realizované aktivity pro zapojené subjekty
- Semináře:
• 31. 5. 2017 Setkání k tématu „Povinný poslední rok předškolního
vzdělávání - otázky a odpovědi“ na Salesiánské středisko mládeže
– Komunitní centrum Máj Č. Budějovice
• 15.11.2017 akreditovaný Seminář Koučování - cesta k vlastnímu
rozvoji a uskutečnění změny na EDUCANET - střední škola a
základní škola České Budějovice, s.r.o.
• 3x akreditovaný Seminář k Polytechnice – dopolední divadlo
fyziky pro žáky, odpolední workshop pro pedagogy (21.11.2017 na ZŠ
a ZUŠ Bezdrevská 3, 22.11.2017 na EDUCANET - střední škola a
základní škola České Budějovice, s.r.o., 23.11.2017 na ZŠ a MŠ Emy
Destinové)
• 15.12.2017 akreditovaný seminář Komunikace s žákem
s nežádoucími projevy chování (Remízka České Budějovice)

Vybrané foto z akcí

Další aktivity realizované v rámci MAP ORP ČB
Pravidelná prezentace MAS Rozkvět a projektu MAP ORP ČB na
Dobrodružství s technikou – akce JHK, Výstaviště Č.Budějovice
Spolupráce s ostatními realizátory MAP v Jižních Čechách –
předávání zkušeností, kontakty na lektory, sdílení metodik apod.
Spolupráce s Krajským akčním plánem vzdělávání – předávání
informací, klíčová manažerka MAP v PS Vzdělávání v rámci KAP
Spolupráce s NIDV a jejich projektem SRP

Spolupráce v oblasti vzdělávání v rámci ČR – zástupci MAP ORP ČB
členy celorepublikové PS Vzdělávání
Proběhl expertní evaluační audit procesů projektu MAP ORP ČB

Veškeré informace o MAP, výstupech z
jednání na www.mapvzdelavani.cz

www.mapvzdelavani.cz
Sdílení informací napříč Jihočeským krajem
• online nástroje pro zapojené subjekty – diskuzní fóra,
chaty, sdílení dokumentů…
• podstránky již pro 12 ORP z Jižních Čech
• aktuálně možno propojit téměř 500 základních a
mateřských škol z Jižních Čech a další organizace v
oblasti vzdělávání
• bezpečné sdílení informací v místě, v regionu…

• zlepšení kvality vzdělávání
v mateřských a základních školách
• společné plánování
• zjišťování plánovaných projektů, aktivit
a priorit ve vzdělávání v regionu

• setkávání a sdílení aktivit
v území ORP České Budějovice

VÝSTUPY MAP I:
Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání
MAP ORP ČB
 Analytická část
 Strategická část včetně Strategického rámce MAP
 Akční plán na rok 2018/2019

Analytická část MAP ORP ČB
Analýza již existujících
strategických dokumentů v
oblasti vzdělávání v území

Charakteristika školství

SWOT analýza

Zpracování výsledků
dotazníkového šetření
MŠMT

Základní informace o
řešeném území

Strategický rámec MAP ORP ČB – Příloha 1 MAP
 proběhla již 4. aktualizace SR MAP

 nyní obsahuje dokument 219 investičních záměrů
 možná aktualizace opět za půl roku, tj. k červnu 2018
Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:

Název
projektu:

Popis:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP

IČO:

RED IZO:

Bezbariérovost
školy,
školskéh
o
zařízení
****

Rozšiřov
ání
kapacit
kmenový
ch
učeben
mateřský
ch nebo
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*****

☐

☐

IZO:

Cizí
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Přírod
ní vědy
**

Technick
éa
řemesln
é obory
**

Práce
s digitál.
Technol
ogiemi
***

☐

☐

☐

☐

Akční plán MAP ORP ČB na rok 2018/ 2019 –
Příloha 2 MAP
Jak vznikal: návrhy aktivit a jejich rozpracování
probíhalo v jednotlivých pracovních skupinách MAP a
byly konzultovány napříč PS a s dalšími odborníky
Co obsahuje - návrhy aktivit:
1. pro MŠ
2. pro ZŠ
3. pro subjekty zájmového a neformálního
vzdělávání
4. aktivity spolupráce

Akční plán MAP ORP ČB na rok 2018/ 2019 –
Příloha 2 MAP (AP)
Jak reálný je „Akční plán“ – seznam aktivit byl zaslán
všem zástupcům subjektů v ORP ČB k připomínkování
a k výběru aktivit (aktivity na zvyšování kvality
jednotlivých škol a aktivity spolupráce, ne aktivity na
rekonstrukce a vybavení, ty nelze podporovat přímo z MAP
– zde pouze sběr projektu ve „Strategickém rámci“)

Vybrané aktivity spolupráce více subjektů budeme
moci finančně podporovat a realizovat v MAPII.

Formulář pro MŠ – výběr aktivit z AP MAP
Zástupci MŠ si mohli vybírat aktivity, do kterých by se
chtěli zapojit, z oblasti Zvyšování kvality předškolní
výchovy, volili nejvíce:
1.3.1 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
1.3.2 Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích
pracovníků MŠ
1.3.10 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
1.3.5 Rozšiřování spolupráce s rodiči
1.3.13 Personální podpora (školní asistent, chůva, speciální pedagog, školní psycholog a další)

Formulář pro ZŠ – výběr aktivit z AP MAP
Zástupci ZŠ z oblasti Zvyšování kvality základního vzdělávání,
volili nejvíce:
2.3.4 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
2.3.1 Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách
2.3.5 Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích
pracovníků ZŠ
2.3.13 Sdílený poradce v právních oblastech, projektový
manažer
2.3.14 Personální podpora (správce sítě, ICT technik, atd.)
2.3.3 Zlepšování podmínek pro rozvoj jazykové výuky včetně
zajištění rodilých mluvčí a výměnných pobytů
2.3.6 Setkávání, výměny zkušeností, školení, teambuilding,
exkurze pro pedagogický sbor v rámci školy

Formulář pro Zájmové a neformální vzdělávání –
výběr aktivit z Akčního plánu MAP
Zástupci z oblasti Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání,
volili nejvíce:
- 4.2.7 Podpora dobrovolnictví a dobrovolníků
- 4.2.8 Jednorázové akce pro děti i rodiče

Formulář pro Aktivity spolupráce více subjektů
Všichni zástupci MŠ, ZŠ a zájmového a neformálního vzdělávání
si mohli vybírat aktivity z této oblasti; volili nejvíce:
- 3.1.19 Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb

(nízkoprahová zařízení pro děti a mládež atd.) - prevence
sociálně patologických jevů
- 3.1.11 Tematická setkávání pedagogů a rozšiřování
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
- 3.1.1 Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých
MŠ
- 3.1.4 Odborné exkurze ředitelů a pedagogů za příklady
dobré praxe

Místní akční plány rozvoje
vzdělávání
II

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
2 hlavní aktivity:
1. aktualizace a rozvoj MAP - proces plánování, prohloubení
akčního plánování ve školách, větší zapojení škol do procesu
plánování v území
2. financování opatření naplánovaných v MAP I
 vyhlášení 15. listopad 2017
 realizace projektu – 36 až 48 měsíců
 alokace 3 mld. Kč – každé území bude mít zabezpečenou
alokaci
 výpočet maximální částky pro ORP - 8 000 000 Kč + IZO
zapojené do realizace projektu spoluprací (MŠ, ZŠ a ZUŠ) x
100 000 Kč
 137 IZO v ORP ČB
max 21 700 000 Kč pro ORP ČB

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Ve všech projektech se musí rozvíjet funkční systém
spolupráce pro aktualizaci MAP v území.
Proto se při předkládání žádosti o podporu posuzuje opět
povinná příloha dokladující zapojení zástupců škol v území
potvrzená ředitelem školy
 = Souhlas školy se zapojením – všichni zástupci MŠ, ZŠ a ZUŠ

dle rejstříku škol byli osloveni ohledně zapojení
 musí být zapojeno min 70% škol (podle IZO) zřizovaných v

ORP – dokládá se podpis zástupce školy, už ne zřizovatele
 ředitelé nebo pověření zástupci zapojených škol budou

součástí projektového týmu - člen pracovní skupiny

Podporované aktivity
Řízení projektu
2. Rozvoj a aktualizace MAP
1.

•

•

Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně
procesu strategického plánování v samotných školách,
prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a
rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další
subjekty.
Výsledek: Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP,
včetně tvorby akčních plánů.

3. Evaluace
•

Monitoring a evaluace MAP, Sebehodnotící zprávy

4. Implementace MAP
•
•

povinně volitelné podaktivity – implementace povinných
opatření z MAP I - povinnost vybrat minimálně jedno opatření
volitelné podaktivity – implementace ostatních aktivit

Aktivita rozvoj a aktualizace MAP
 Povinné Pracovní skupiny, minimálně:
-

-

PS pro čtenářskou gramotnost,
PS pro matematickou gramotnost,
PS pro financování,
PS ředitelů/ zřizovatelů

Všichni zástupci zapojených subjektů budou osloveni
ohledně účasti v některé z PS, finančně ohodnoceno

Aktivita Implementace
Realizace vybraných aktivit z MAP I, návrh dle formuláře výběru
aktivit:

 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
 Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků
 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních
schopností u dětí a žáků, rozvoj čtenářské pregramotnosti a
gramotnosti
 Sdílený poradce v právních oblastech, projektový manažer –
pomoc se šablonami apod.

Aktivita Implementace
Realizace vybraných aktivit z MAP I, návrh dle formuláře výběru
aktivit…..

 Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb - prevence
sociálně patologických jevů
 Tematická setkávání pedagogů a rozšiřování spolupráce s
Pedagogicko-psychologickou poradnou
 Stáže a odborné exkurze ředitelů a pedagogů za příklady dobré
praxe

 Další?

Nepodporované aktivity v rámci Implementace
 Aktivity hrazené z výzev na zjednodušené projekty
 Aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve
školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona
 Aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov,
pořízení
dlouhodobého
hmotného/nehmotného
investičního majetku
 Realizace vzdělávacích kurzů pedagogických pracovníků
uvedených v databázi DVPP
 Zahraniční pobyty dětí a žáků
 Adaptační pobyty dětí a žáků, vícedenní akce typu
motivačního soustředění.
 Pohybové (sportovní) aktivity

…. tolik úvod do MAP 2
na základech MAP 1 ….

Děkujeme za pozornost a
Vaši účast na konferenci
Kontakty – realizační tým MAP:

Ing. Marta Krejčíčková – hlavní manažerka projektu MAP ORP ČB
Mail: krejcickova@masrozkvet.cz, Tel: 773187564

Ing. Jaroslava Janáčová – koordinátorka projektu MAP ORP ČB
Mail: mitasova@masrozkvet.cz, Tel: 775508564

