Zápis ze 4. zasedání Řídícího výboru

Termín konání: 9. ledna 2017, 10:00 hod.
Místo konání:

MAS Zlatá cesta, o. p. s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov

Přítomni:

Dle prezenční listiny

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Úvodní slovo
2. Představení záměrů v oblasti neformálního vzdělávání zástupcem zájmového sdružení Liga lesní
moudrosti, Ing. Alešem Sedláčkem
3. Informace o realizaci projektu MAP
4. Diskuse a schvalování výstupů projektu:
- Analytická část MAP
- Seznam relevantních aktérů
- Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti
- Aktualizovaný Strategický rámec
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr

JEDNÁNÍ ZASEDÁNÍ:
1. Úvodní slovo
Předsedkyně Řídícího výboru paní Mgr. Jana Hrčková přivítala všechny přítomné a popřála jim
všechno dobré do nového roku. Seznámila přítomné s programem jednání.
Vzhledem k přítomnosti zástupce zájmového sdružení Liga lesní moudrosti, Ing. Aleše
Sedláčka, požádala o změnu v plánovaném programu a úvodní slovo předala p. Sedláčkovi, který
Řídícímu výboru prezentoval záměry Ligy lesní moudrosti.
2. Představení zájmového sdružení Liga lesní moudrosti
Ing. Aleš Sedláček představil celorepublikovou organizaci Liga lesní moudrosti, z.s. Členové této
organizace chtějí rozvinout činnost v regionu, obnovit zázemí, které mají v Michalových Horách. Chtějí
nabízet ucelené vzdělávací programy školským zařízením i různým organizacím, se kterými spolupracují
(skauti,
táborníci,
aj.).
Tyto
vzdělávací programy
je
možné
začít
realizovat
na jaře roku 2018. Po zařazení investičních záměrů do Strategického rámce MAP chtějí využít možnosti
žádat o finanční dotaci z OPVVV na rekonstrukci a dovybavení učeben polytechniky a přírodních věd
na faře v Michalových horách. Nejzazší termín pro podání žádosti je v dubnu tohoto roku, proto žádají
o zařazení svých záměrů do dnešní schvalované aktualizace Strategického rámce.
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Paní Sulimová poděkovala za prezentaci a dala prostor přítomným členům Řídícího výboru
pro diskusi či dotazy k proběhlé prezentaci. Žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Ing. Sedláček poděkoval za pozornost a možnost prezentovat záměry a činnost spolku Liga lesní
moudrosti. Paní Sulimová přislíbila informovat Ing. Sedláčka o výsledku setkání Řídícího výboru
a začlenění investičních priorit Ligy lesní moudrosti do Strategického rámce.
3. Informace o realizaci projektu
Paní Sulimová informovala členy výboru o činnosti pracovního týmu MAS v realizaci MAP
od posledního setkání Řídícího výboru v září 2016. Proběhla setkání pracovních skupin, na každé této
skupině byl zvolen vedoucí skupiny, který schvaluje výstupy z daných setkání. Dne 26. 10. 2016
proběhlo setkání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče. Výstupem tohoto setkání byla
dohoda o uskutečnění vzdělávacího programu pro rodiče a pedagogy v oblasti vzdělávání dětí
se speciálními požadavky. Probíhá jednání s PhDr. Svobodou.
Dne 2. 11. 2016 se v rámci pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání uskutečnila konzultace s Mgr.
Markem Černým, pracovníkem Střediska výchovné péče v Plzni (DDU Plzeň). Tato konzultace se
uskutečnila v prostorách Dětského domova v Tachově.
Dne 9. 11. 2016 proběhlo setkání pracovní skupiny Čtenářská a matematická gramotnost v základním
vzdělávání. Výstupem tohoto setkání je plán pozvat učitelku matematiky, která v oboru matematické
gramotnosti školí pedagogy v Plzni, paní Mgr. Evu Seidlovou do Tachova na seminář. Dohodnuto bylo,
že se toto setkání uskuteční v čítárně ZŠ Zárečná, kde je pronájem místnosti zdarma.
Dne 16. 11. 2016 proběhlo setkání pracovní skupiny Rozvoj podnikavosti a iniciativy, rozvoj
kompetencí v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství. Tohoto setkání se zúčastnili pouze
tři pedagogové a paní ředitelka Muzea v Tachově PhDr. Hutníková. Výstupem jednání pracovní skupiny
bylo zjistit, zda tachovské firmy mohou nabídnout základním školám v okolí Tachova exkurze
do provozu s financováním dopravy.
Dále se realizační tým MAP zúčastnil jednání s realizátory MAP v Domažlicích,
kde byly sdíleny poznatky z realizace projektu a zároveň proběhla konzultace k danému tématu.
Uskutečnilo se setkání se zástupcem Kotce, o.p.s., neziskovou organizací působící na Tachovsku
ohledně spolupráce v projektu. Setkání se zúčastnila i zástupkyně Agentury pro sociální začleňování
Bc. Iveta Millerová. Po delší diskusi a vysvětlení záměrů projektu přislíbil Kotec spolupráci.
Sl. Bošková se pravidelně účastní Setkání příjemců IPO MAP v NIDV Plzeň. Zároveň
se účastní nabízených webinářů, které jsou zaměřeny na správné vedení projektu MAP.
Tým se zúčastnil semináře IROP v Plzni k výzvám v oblasti zájmového a neformálního
vzdělávání. Byly vytvořeny povinné dokumenty MAP: Seznam relevantních aktérů, Pravidla
pro zapojení dotčené veřejnosti, Analytická část MAP. Byl aktualizován Strategický rámec.
4. Schvalování výstupů projektu
Členům řídícího výboru byly v prosinci zaslány vytvořené dokumenty k připomínkování.
Přítomní byli vyzvání k připomínkování i nyní. Ing. Mašinda se dotazoval, zda v ORP probíhá spolupráce
i se střední školou. Je uvedena spolupráce s mnoha aktéry vzdělávání, ale není uvedena spolupráce
se střední školou - MAP má návaznost na KAP a tato spolupráce by měla být ve Strategickém rámci
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v části Seznam priorit a cílů, priorita 4 Spolupráce mezi aktéry vzdělávání zmíněna. Realizační tým tuto
informaci doplní do aktualizovaného SR.
Jiné připomínky nebyly.
Proběhlo schvalování dokumentu „Seznam relevantních aktérů“:
hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schvalování dokumentu „Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti“:
hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Po společné diskuzi přítomných členů řídícího výboru bylo odsouhlaseno začlenění investičních priorit
Ligy lesní moudrosti (dále jen LLM) do aktualizovaného SR, pokud LLM upraví tabulku priorit jako jeden
projekt – podmínka čerpání minimální částky dotace:
hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schvalování aktualizovaného „Strategického rámce“:
hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Různé:
5.1. Mgr. Hnát reagoval na informace o výstupu pracovní skupiny Rozvoj podnikavosti a iniciativy
s poznámkou, že spolupráce s firmami probíhá. Tachovské firmy nabízejí možnosti exkurzí do jejich
podniků již několik let. Dále uvedl, že v současné době Kotec s místními základními školami
nespolupracuje. Dobrá spolupráce probíhala před několika lety v rámci primární prevence.
-

P. Sulimová uvedla, že daný výstup ohledně exkurzí do firem byl výsledkem setkání 4 členů
pracovní skupiny, z nichž 2 členové byly pedagogové z menší obecní základní školy. Tyto školy
exkurze do firem nerealizují, přestože by zájem měli. Dále upřesnila, že přestože Kotec
v současnosti se školami nespolupracuje, je v rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání povinným aktérem v oblasti vzdělávání. KOTEC o.p.s. zastupuje neziskové
organizace v ORP. Realizační tým oslovil i další neziskové organizace, které působí
na Tachovsku (Latus, Domus, Člověk v tísni), ale ani jedna z nich neprojevila o spolupráci
v MAPu zájem.

5.2. Ing. Mašinda informoval o zrušených výzvách IROP. Plzeňský kraj dává připomínku k těmto
zrušeným výzvám. Bylo slíbeno druhé kolo výzev a spousta škol odložila žádosti v 1.kole výzev a nyní
nemají šanci.
Dále připomínkoval znění Strategického rámce v části 3. Seznam a popis priorit a cílů. U priority č. 4, cíl
a popis cíle, není uvedena spolupráce se středními školami, přestože jsou uvedeny školy vysoké.
-

p. Sulimová poděkovala za upozornění. Popis cíle bude doplněn o střední školy.
MAS Zlatá cesta, o. p. s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov, tel.: 373 700 804
mobily: 723 321 690, 723 321 661, e-mail: mas@zlatacesta.cz

-3-

6. Diskuze
Slečna Bošková předložila jako téma k diskusi informaci o doporučené struktuře Analytické
části MAP. Tento dokument byl projednáván na Setkání příjemců IPO MAP v NIDV Plzeň, kde bylo
zmíněno, že daný dokument má obsahovat i kapitolu o hospodaření školských zařízení. Vzhledem
k náročnosti získání těchto údajů a jejich irelevantnosti nebyly tyto údaje do Analytické části zahrnuty.
-

-

Předsedkyně výboru Mgr. Hrčková uvedla, že nechápe k čemu je tento údaj potřebný.
Ve výročních zprávách každé školy je uveden způsob a výsledky hospodaření. Pokud by byla
podmínka tyto údaje v Analytické části uvést, měla by přijít zpracovatelům MAP jednotná
struktura zpracování těchto údajů.
Mgr. Vlášková jako zpracovatel MAP pro MAS Český Západ, z.s. uvedla, že tyto údaje
do Analytické části také neuvádí.
Ing. Mašinda doporučil realizačnímu týmu zaslat dotaz na NIDV ohledně nutnosti uvádět tato
data.

Pan Bluma uvedl, že prioritním zaměřením realizace tohoto projektu nemusí být čerpání
finančních prostředků z evropských fondů. Realizace by se měla zaměřovat především na podporu
spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání. Smyslem je komunikovat a spolupracovat v ORP.

7. Závěr
Na závěr předsedkyně Řídícího výboru paní Mgr. Jana Hrčková navrhla setkání Řídícího výboru
ke konci školního roku. Pokud bude potřeba nějakého řešení, bude setkání svoláno mimo tento
dohodnutý termín.
Poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání Řídícího výboru.

Zapsala: Blanka Sulimová
V Tachově dne 19. ledna 2017

Schválila (podpis, datum):

V. R.

Mgr. Jana Hrčková
Předsedkyně Řídícího výboru

Přílohy:
1. Prezenční listina
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