Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000035
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány

Zápis z 5. zasedání Řídícího výboru MAP
Termín konání: 19. června 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. Informace o realizaci projektu MAP
3. Diskuse a schvalování výstupů projektu:
a. Principy MAP
b. Aktualizovaný Strategický rámec
4. Diskuze
5. Závěr

JEDNÁNÍ ZASEDÁNÍ:
1. Úvodní slovo
Předsedkyně Řídícího výboru paní Mgr. Jana Hrčková přivítala všechny přítomné a seznámila
je s programem jednání.
2. Informace o realizaci projektu
Paní Sulimová informovala členy výboru o činnosti pracovního týmu MAS v realizaci MAP
od posledního setkání Řídícího výboru dne 9. ledna 2017. V lednu 2017 se členové realizačního týmu
účastnili Krajské konference Strategické řízení ve školách. Proběhlo setkání s ředitelem Domu dětí
a mládeže v Tachově, na kterém se upřesňovaly investiční záměry instituce. Dne 27. ledna byla
odeslána zpráva o realizaci projektu Řídícímu výboru OP VVV. Dne 31. ledna byl odeslán aktualizovaný
Strategický rámec rozvoje vzdělávání ORP Tachov do Územní dimenze.
Dne 1. února se zástupci realizačního týmu zúčastnili pracovního setkání k MAP v Plzni. Byla
navázána spolupráce s Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou (KCVJŠ) v Plzni ohledně
plánované besedy v rámci pracovní skupiny „Předškolní vzdělávání a péče“. Dne 15. února proběhlo
setkání v obci Staré Sedliště, kterého byla přítomna paní starostka, pan ředitel školy, zástupkyně
Agentury pro sociální začleňování a zástupci realizačního týmu. Výstupem tohoto setkání byla dohoda
o zorganizování besedy pro žáky ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
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Během března se uskutečnila jednání s ředitelkou Muzea Českého lesa v Tachově v rámci další
spolupráce v ORP. Byla domluvena forma spolupráce v návaznosti na pracovní skupiny. Byly osloveny
firmy v okolí Tachova se žádostí o možnost exkurzí a uhrazení dopravy pro žáky ZŠ. Byla navázána
spolupráce s firmami Grammer CZ, s.r.o. a Tech Data Distribution, s.r.o. V březnu byly domluveny dvě
besedy pro pedagogy a veřejnost v oblasti výchovy předškolních dětí s Krajským centrem vzdělávání
a jazykovou školou Plzeň.
Realizační tým se 5. dubna účastnil porady ředitelů MŠ a ZŠ zřizovaných městem Tachov. Díky
tomuto setkání byla domluvena spolupráce s neziskovou organizací KOTEC o.p.s. V rámci spolupráce
v ORP byla přizvána také okresní metodička prevence Pedagogicko-psychologické poradny
Mgr. Veselá. Společně byla domluvena beseda pro veřejnost – otevřený dialog s odborníky na téma
„Víte, jak ochránit své dítě?“. Na tuto akci byli pozváni školní metodici prevence, školní psychologové,
kariérní poradci, zástupci OSPOD a zástupkyně Policie ČR - Oddělení prevence. Veřejnost byla
informována prostřednictvím místní kabelové televize a další veřejné propagace. Cílem této besedy
bylo informovat veřejnost o znacích problémového chování dětí, možnostech prevence, ujasnění rolí
jednotlivých aktérů: NNO, OSPOD, POLICIE, školy. Zástupci Kotec o.p.s. prezentovali své služby,
metodička prevence pohovořila o možnostech ochrany dítěte v internetovém prostředí. Cílem této
besedy bylo iniciovat diskusi mezi aktéry vzdělávání v ORP, zjistit potřeby v oblasti péče o žáky
ohrožené školním neúspěchem, popř. dohodnout potřebnou formu spolupráce mezi jednotlivými
aktéry. Beseda se uskutečnila 23. května v prostorách vzdělávacího střediska Revis. Přestože byly
osloveny všechny základní a střední školy v ORP zúčastnili se besedy pouze 4 zástupci 3 škol (ZŠ Tachov,
Kostelní, ZŠ Tachov, P. Jilemnického, Gymnázium Tachov) a 2 osoby z veřejnosti.
Dne 28. dubna byla odeslána zpráva o realizaci projektu Řídícímu výboru OP VVV.
Během května se uskutečnily dvě besedy v oblasti předškolního vzdělávání ve vzdělávacím
středisku REVIS. Beseda pro veřejnost a beseda pro pedagogické pracovníky. Na účast bohatá beseda
pro pedagogické pracovníky byla natolik úspěšná, že si pedagogové vyžádali pokračování. S KCVJŠ bylo
dohodnuto zrealizovat certifikovaný kurz pro pedagogické pracovníky v Tachově dne 30. srpna 2017.
V červnu se uskutečnilo setkání s ředitelem Dětského domova, na kterém se plánovala další
spolupráce v oblasti inkluze. Ve spolupráci s ředitelkou Muzea v Tachově bylo domluveno setkání tří
Pracovních skupin MAP. Dne 15. června se uskutečnila exkurze ZŠ Přimda do logistického podniku Tech
Data Distribution, s.r.o. Jsou plánované další tři exkurze do firmy Grammmer CZ, s.r.o., kterých
se zúčastní ZŠ Planá a ZŠ Staré Sedliště.
Realizační tým se zúčastní dne 22. června Konzultačního dne Odboru školství ORP Tachov, kde
bude informovat o nutnosti připravit akční plány škol na rok 2017, 2018 a plánovaných aktivitách
projektu.
V červenci 2017 bude odeslána 3. aktualizace Strategického rámce MAP. Dne 29. srpna v 8:00
hod. se uskuteční setkání pedagogických pracovníků základních škol v ORP v Muzeu Českého lesa
v Tachově. Školy budou informovány a požádány o účast alespoň jednoho zástupce z každé školy a také
účast nominovaných pedagogů pracovních skupin: Čtenářská a matematická gramotnost v základním
vzdělání, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a Rozvoj
podnikavosti a iniciativy dětí. Dne 30. srpna, 16:30 – 20:00 hod., se uskuteční akreditovaný kurz KCVJŠ
pro pedagogické pracovníky „Problémové chování… co s ním?“ ve vzdělávacím středisku REVIS
v Tachově.
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

-2-

Zástupkyně realizačního týmu se pravidelné účastní informačních schůzek pro realizátory MAP
Plzeňského kraje na NIDV v Plzni.
3. Schvalování výstupů projektu
Členům řídícího výboru byly společně s pozvánkou na Řídící výbor zaslány dokumenty
k připomínkování. Přítomní byli vyzvání k připomínkování i nyní. Mgr. Jana Válová připomínkovala
povinný dokument Principy MAP. V tomto dokumentu chyběla mezi poskytovateli vzdělání základní
umělecká škola, která se neřadí mezi organizace mimoškolního vzdělávání. Realizační tým tuto
informaci doplní do dokumentu Principy MAP.
Jiné připomínky nebyly.
Proběhlo schvalování dokumentu „Principy MAP“:
hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Aktualizace Strategického rámce byla připomínkována Mgr. Hnátem, který žádal
o administrativní opravu, doplnění v popisu projektu.
Schvalování aktualizovaného „Strategického rámce verze 3.0“:
hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Diskuze:
Během schvalování Strategického rámce se diskutovalo o provázanosti Investičních priorit MAP
a Ročního akčního plánu, zda musí být částka shodná a zda se vůbec smí aktualizovat finanční náklady
projektů v tabulce Investičních priorit ve Strategickém rámci. Realizátoři projektu informovali, že dle
pokynů řídícího orgánu OP VVV nesmí v aktualizaci Strategického rámce docházet k odstraňování
projektů a jejich vazeb na klíčové kompetence, aktualizace nákladů by tedy měla být možná. Realizační
tým tuto informaci ověří. Přestože byl Strategický rámec verze 3.0 schválen Řídícím výborem, bylo
domluveno, že v případě možného navýšení nákladů, bude dokument upraven a před odesláním
na Plzeňský kraj ještě jednou rozeslán členům Řídícího výboru.
Pan Pavel Bluma upozornil přítomné na fakt, že se již další výzvy na podporu infrastruktury pro
předškolní a základní vzdělávání vzhledem k výši alokace a převisu požadovaných finančních
prostředků v podaných projektech v rámci IROP již pravděpodobně (dle informací řídícího orgánu)
vyhlašovat nebudou. V návaznosti na tuto skutečnost doporučil přítomným sledovat vyhlašování výzev
Místních akčních skupin, které od začátku příštího roku připravují zahájení příjmu žádostí v rámci
SCLLD, kde je ještě možnost získat dotační prostředky na infrastrukturu. V ORP Tachov se jedná o MAS
Zlatá cesta, MAS Český les a MAS Český západ.
Dále informoval přítomné o připravované výzvě na MAP II. Z dosavadních informací je zřejmé,
že projekt bude zaměřen převážně na realizaci opatření vyplývajících z výstupů MAP I například formou
rozvoje setkávání a rozvoje spolupráce škol a ředitelů. Vysvětlil členům Řídícího výboru, že bude
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potřeba v budoucnu rozhodnout, zda budou chtít pokračovat v aktivitách MAPu stejným způsobem
a přihlásit se do Výzvy k MAP II. prostřednictvím MAS nebo zvážit jiné varianty postupu. Zdůraznil
přitom důležitost projektu v souvislosti s možností čerpání finančních prostředků do škol. Bylo
ujednáno, že až bude mít MAS více informací k MAP II., rozešle je členům Řídícího výboru.
7. Závěr
Na závěr realizátorka projektu Marie Bošková v souvislosti s ukončením projektu navrhla
termín setkání Řídícího výboru ke konci ledna 2018. Termín setkání byl dohodnut dne 22. ledna 2018.
Předsedkyně Řídícího výboru poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání Řídícího výboru.

Zapsala: Marie Bošková
V Tachově dne 21. června 2017

Schválila (podpis, datum):

V.R.

Mgr. Jana Hrčková
Předsedkyně Řídícího výboru
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