Zápis z jednání o kulatého stolu
Termín konání: 24. června 2016, 8:00 hod.
Místo konání:

Městský úřad Tachov, Hornická 347 01 Tachov

Přítomni:

Dle prezenční listiny

1. Úvodní slovo
Pavel Bluma: Uvítal přítomné. Vysvětlil, že schůzka je pro vedení města a ORP informativní a požádal
o spolupráci na dalším postupu.

PaedDr. Vladislav Krumer – Poděkoval za schválení půjčky od Města pro MAS. Vysvětlil, že o půjčku
MAS zažádala z důvodu zpoždění čerpání finančních prostředků z Operačních programů. Uvedl Místní
akční plán, seznámil přítomné s postupem v realizaci projektu, informoval o uskutečněných
návštěvách s řediteli škol, vysvětlil důležitost spolupráce a propojenost MAP a IROP ohledně čerpání
dotací.

2. Informace ohledně postupu realizace MAP
Blanka Sulimová – Informovala o uskutečnění 26 schůzek s řediteli školských zařízení, výstupy
z těchto setkání všichni přítomní obdrželi v podkladech k tomuto jednání, informace doplněny o
dalším postupu v realizaci. Objasnila obsah Shrnutí poznatků ze setkání s řediteli, kde každý problém
z pohledu ředitelů má také svůj návrh opatření, což je zároveň jedním z cílů MAP.

Marie Bošková – Informovala přítomné o obdržení agregovaných dat z výstupů dotazníků z MŠMT,
které ředitelé škol vyplňovali v prosinci 2015. Sloučením poznatků z těchto dat a souhrnu poznatků
z rozhovorů s řediteli škol došlo k vytvoření SWOT analýz, které přítomní obdrželi jako podklad
před tímto jednáním.

Mgr. Jana Hrčková – Vyjádřila se ke Shrnutí poznatků z rozhorů s řediteli - je příliš obecné a těžko
proveditelné a není odkud financovat. Každý ředitel má svoji vizi a své zaměření, podle kterého školu
vede, vyslovila názor, že metodické vedení je dobrá myšlenka, ale nakonec to může ředitele směřovat
jinak, než je jejich záměr.
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PaedDr. Vladislav Krumer – Reagoval, že na každou činnost musí být garant či metodik vedení a
zároveň konstatoval, že připravené podklady k jednání jsou prozatímní výstup pouze z dosavadního
sběru dat a informací.

Blanka Sulimová – Ředitelé vědí, že některé výstupy z rozhovorů jsou těžko řešitelné věci, mnohdy
neuskutečnitelné vize, ale v současnosti šlo hlavně o to zjistit a sesbírat co nejvíce informací,
poznatků, názorů, návrhů a investičních záměrů. Všichni navštívení ředitelé dostali tabulku, kam měli
doplnit investiční priority za svou školu. Souhrnnou tabulku s investičními záměry škol dostali
přítomní až na místě z důvodu časové tísně a neustálé aktualizace a doplňování.

Pavel Bluma – Shrnul, že přiložené podklady jsou výstupy pouze do současné doby. Tento materiál se
bude dále upravovat a doplňovat v další fázi projektu, a to v pracovních skupinách. Prosba o pomoc
při nominaci obsazení 4 pracovních skupin. Vysvětlil, že pracovní skupiny budou dále pracovat na
předložených podkladech, budou je upravovat a zapracovávat nové návrhy. Pracovní skupiny by
vlastně měli dát dohromady informace pro Strategický rámec, ten se dá upravovat vždy po 6
měsících. Termín pro podání Strategického rámce je 31. 7. 2016, nejpozději však 30. 9. 2016.

3. Diskuze k vybraným poznatkům ze Shrnutí z jednání s řediteli a SWOT analýze
Mgr. Jana Hrčková – Vyjádření pochyb nad některými tvrzeními ve SWOT analýze, nesouhlas
s kategorizací na starší a mladší pedagogy při tvrzení, že mladí chtějí pracovat lépe. Zdůraznila
důležitost vztahu dítěte ke škole v začátcích, navázala na kariérní řád, kam by dodala motivaci, že
kvalitní vzdělávání dětí má smysl do budoucna a přináší profit.

Mgr. Josef Kožnar – Vyjádřil překvapení a převážně nesouhlas se Shrnutím poznatků od ředitelů škol.
Převážně nelze nic dělat s problémy ve SWOT analýze, jsou to systémové problémy.

Ing. Gabriela Macková – Informovala ohledně budoucí náplně realizace projektu, budeme urgovat
dodání tabulky s investičními prioritami. Prosba o pomoc s apelací na ředitele ohledně provázanosti
dotací investic v MAP s IROP. Připravujeme dotazník v elektronické podobě pro veřejnost.
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Mgr. Josef Kožnar – Navrhl možnost zveřejnění dotazníku na desku města. Nabídl MAS účast a vstup
na poradě ředitelů.

4. Poděkování, závěr
Pavel Bluma – Poděkoval za účast na setkání, rozloučil se.

Zapsala: Marie Bošková
Místo, datum: Tachov, 30. 6. 2016

Ověřil (podpis, datum): ...............................................
Pavel Bluma

Přílohy:
1. Prezenční listina
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