Zápis ze setkání ředitelů/koordinátorů zapojených škol
„MAP ORP Sokolova a ORP Kraslice III“
22. 2. 2022 od 14,00 hodin online
Přítomní: viz prezenční listina
Program setkání:
1) úvodní informace k projektu MAP III, plánované aktivity
2) tabulka investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP
3) evaluace v MAP III
4) informace z území (SYPO, tipy na aktivity, NPO a digitalizace škol, apod.)
Ad 1) Mgr. Odvody přivítala přítomné zástupce zapojených škol a poděkovala za hojnou účast.
Informovala o principu realizace MAP III: RT navazuje na úspěšný projektu MAP II, bohužel
bez implementační části, tedy aktivit do škol, sboroven, apod. – tyto nejsou ze strany MŠMT
pro MAP III podporovány. Přesto RT má připraven průběh projektu tak, aby v území saturoval
potřebu vzdělávání, sdílení a plánování a měl smysl.
Probíhat budou:
•

min. 4 x ročně jednání pracovních skupin (PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro
matematickou gramotnost, PS pro rovné příležitosti, PS pro financování a PS pro
nadání); plánujeme tzv. rozšířená jednání s odborníky – např. PS ČG s logopedií, PS
MG s ABAKU, apod.;

•

každé 3 měsíce setkání ředitelů/koordinátorů škol – pro zajištění přenosu informací
nejen směrem od RT do území, ale také pro možnost sdílení mezi sebou. V případě
potřeby budou probíhat zvlášť setkání MŠ, ZŠ, ZUŠ – nejbližší setkání 17. 5. 2022,
místo a čas bude upřesněno;

•

28. 6. 2022 od 14,00 hodin Tradiční setkání aktérů – pravděpodobně opět Statek
Bernard venku;
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•

novinka! tematické kavárny každé poslední úterý v měsíci od 15,00 hodin –
vzdělávací, sdílecí, informační, zkrátka setkávání na dané vybrané téma ( 29. 3. , 26.
4. , 31. 5. 2022);

•

aktuálně probíhají sdílecí setkávání na téma Metodika logopedické péče v MŠ –
s ohledem na efektivitu a online formu spojení s MAP KV, registrovaných 101 účastnic;

•

ve spolupráci se SKAVem nabízíme možnost sdílení zajímavých aktivit vaší školy
v rámci Karlovarsého a Ústeckého kraje. První vlaštovkou byla ZŠ Rokycanova
v Sokolově, p. ředitelka představila vybrané aktivity školy a sklidila ohromný ohlas –
nabízíme tak možnost sdílet, získat tipy na oživení života školy, výuky, aktivizaci
komunity, atd. Zájemci o prezentaci (postačí jen ústní povídání) v online formě prosím
o kontaktování Mgr. Odvody.

Mgr. Odvody vyzvala přítomné k případné nominaci aktivních pedagogů do pracovních skupin,
především pak odborníků na zapojení ICT do výuky a matematikářů.
Dále Mgr. Odvody sdělila přítomným jejich povinnost v příštím školním roce zpracovat Zprávy
o pokroku škol, jak jsou ostatně zvyklí z předchozího MAPu. Tentokrát opět RT připraví všem
podklady, zvažujeme společná setkání pro sdílení.
Ad 2) Mgr. Odvody promítla přítomným aktuální podobu tabulky investičních záměrů a
upozornila, že:
•

možnost aktualizace nadále nejdříve po 6 měsících;

•

nyní možnost aktualizace nejpozději do 28. 2. 2022, gesci Mgr. Anna Maria
Schröcková, věcná manažerka projektu – email s výzvou byl zasílán v lednu;

•

aktualizovat je možné cokoliv, není-li aktuálně vyhlášena výzva. V takovém případě lze
pouze přidávat nové záměry. MMR takto chce zabránit účelovým úpravám záměrů;

•

částka CZV je maximum, o kterou budete moci žádat, tedy nepodceňovat náklady;

•

jeden řádek v tabulce = 1 podaná žádost o dotaci. Nově nelze upravovat ve studii
proveditelnosti a žádat pouze o část ze záměru. Jakmile na daný záměr v jednom řádku
proběhne žádost o dotaci a realizace, nelze se na něj v budoucnu odkazovat.

Ad 3) Mgr. Odvody vysvětlila přítomným aktivitu Evaluace v MAP III a požádala o případné
tipy na šikovné aktivní kolegy, kteří by se do evaluačních aktivit chtěli zapojit. Evaluovat se
nyní nebudou pouze aktivity probíhající, ale cílem této aktivity bude vyhodnocení celého
procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v
programovém období 2014-2020. Detailní postup je dán metodikou MŠMT.
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Ad 4) Mgr. Odvody se vrátila k podzimnímu setkání ředitelů, na němž bylo řešeno téma
středního článku ve školství. Seznámila přítomné s rozhodnutím se aktivně do pilotáže
nezapojit, a to především z důvodů své kapacity a také z důvodu nevyjasněnosti podoby a
výstupů tohoto počinu. Nyní probíhají další jednání, Mgr. Odvody se zúčastní setkání na
krajské úrovni spolu se zástupci MŠMT, kde bude lobovat za co nepřínosnější podobu pro
koncové uživatele, tedy školy.
Zároveň Mgr. Odvody sdělila, že by ráda školám zapojeným do MAP III na území obou
relevantních ORP předávala co nejvíce relevantních informací a vyzvala mimo jiné ke
sledování FB profilu: https://www.facebook.com/MAPSOKRA, kde je sdíleno mnoho
užitečných odkazů a zdrojů.
Spolupráce se systémovým projektem SYPO:

-

metodické

kabinety

se

rozjíždějí,

doporučeno

kouknout

na

web

https://www.projektsypo.cz/kontakty/metodicke-kabinety.html#KRAJ-15

-

v rámci projektu je možno se spojit s kontaktními osobami (viz web) a požádat o
školení sboroven na míru zdarma, případně o tip na lektora, odborníka (spadá pod
NPI ČR)

-

MAP chce aktivně se SYPO spolupracovat a zajistit přenos informací a netříštění
kapacit v území

NPO – digitalizace škol

-

zdroje: https://www.edu.cz/digitalizujeme/

-

Mgr. Odvody se účastnila webináře NPO a MŠMT v Moravskoslezském kraji: záznam
celého webináře najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=bVMUbXjwjsM;
prezentace ke stažení zde: http://www.mapopavsko.cz/narodni-plan-obnovy-prineseskolam-vyrazne-financni-prostredky/
Dopručujeme si pustit, mnoho dotazů přmo ředitelů.
Pár postřehů: kdo chce peníze letos a již učí dle revidovaného RVP, musí vyplnit
dotazník do 31.3.2022, ostatní automaticky peníze v příštím roce;
na webu po vyplnění RED IZA školy zjistíte částku, kterou obdrží škola v rámci tohoto
programu;
nejde o obnovy PC učeben a nákup interaktivních tabulí, jedná se o podporu rozvoje
digitálních kompetencí a informatického myšlení – na webu katalog vybavení (např.
badatelskéjednotk, programy,apod.)
v týdnu od 7.3. by měl proběhnout celorepublikový stream se zástupci NPO - jakmile
zjistím termín, budu vás informovat.
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Na toto téma proběhla diskuze mezi přítomnými, paní ředitelky a pan ředitel 3 ZŠ popsali
zkušenosti s revizí RVP předmětu Informatika (ZŠ Královské Pořící, ZŠ Lomnice, ZŠ Sokolov,
Křižíkova).
Na závěr zrekapitulovala Mgr. Odvody důležitá data a vyjádřila radost z nadcházející
spolupráce. Zároveň vyzvala přítomné, nechť ji kontaktují v případě námětu či potřeby témat
ke sdílení, řešení, apod.

V Sokolově, dne 23. 2. 2022

Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody
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