MAP v ORP ŘÍČANY

Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání

Ustavující setkání Partnerství MAP v ORP Říčany
24.2.2016

Program


Společný úvod – MAP, KAP, ITI, CLLD



Ustanovení členů Pracovních skupin a Řídícího výboru


Informace o postavení a pracovní náplni Řídícího výboru a
Pracovních skupin



Struktura pracovních skupin



Výběr a ustanovení členů pracovních skupin



Ustanovení členů Řídícího výboru a volba předsedy



Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu ŘV



Výběr priorit a stanovení harmonogramu



Aktuální informace: pozvánky na akce, dotační možnosti

PROČ MAP?


Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích
napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol – Kultura učení,
Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.



Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že
se podpoří spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování,
vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.



Pomoci mají prostředky EU (šité na míru) a MAP


šablony na vzdělávání, čtenářské a matematické kluby, školní asistenty, psychology a speciální
pedagogy, spolupráce s rodiči, aj.



IROP na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce
s digitálními technologiemi



Rozšiřování kapacit základních škol) ... K. Šlechtová: přealokace IROP po 2017 a z Min. Financí



Podpora sociální inkluze (pracoviště, vybavení, kompenzační pomůcky, aj.)



Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu

Místní akční plán se týká celého ORP!
Město Říčany
realizátor za ORP

Obce: 53 (62 tis. obyvatel)
Zapojené: 49
Zapojené školy:
Stát. ZŠ: 22 (2 584 dětí)
Stát. MŠ: 33 (6 340 žáků)
ZUŠ: 2
Soukromé školy: 6 (z 15)
Organizace: 9

O projektu
Realizace: 2 roky - 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Projektová manažerka: Ludmila Třeštíková, asistentka: Monika Žilková
Odborný garant: Petr Dušek a Hana Špačková
Zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let
a zahrnuje oblasti:


včasná péče, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální
vzdělávání

Má být tvořen partnersky a následně realizován zejména těmito subjekty:


základní školy, mateřské školy, obce a zřizovatelé, neziskové organizace,
odborníci a rodiče

Spolupráci a součinnost poskytují nositelé strategií: KAP, ITI a MAS

PaeDr. Pavel Schneider
manažer KAP a zástupce Středočeského kraje
KAP – krajský akční plán

Ing. Lenka Kriegischová
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
ITI – integrované teritoriální investice

Pavlína Filková a Markéta Pošíková
Místní akční skupiny - MAS Říčansko, MAS Podlipansko
CLLD – komunitně vedený místní rozvoj

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách
tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání, to znamená společné


informování,



vzdělávání



plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a
potřeb

Co přinese MAP v ORP Říčany


Možnost čerpat dotace na školy to bez platného a schváleného MAP nepůjde
(kromě výstavby MŠ, dětských klubů a lesních školek, bezbariérovosti škol)



Tým lidí na 2 roky, kteří napíší strategii i pomůžou školám s dotacemi a
školními plány



Strategii (Analytická část, Strategický rámec MAP)



Demografickou studii celého ORP



Aktivity pro jednotlivé školy





Indikativní seznam šablon (v dubnu 2016) a nové šablony



Koordinace škol při využívání šablon

Aktivity spolupráce


Společné vzdělávání ředitelů a zřizovatelů

Základní výstupy MAP:


Strategický rámec MAP do roku 2023 - dohoda o prioritách v území,



Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji

MAP opatření/ témata:


Prioritní povinná:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a mategramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem



Doporučená témata:
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
6. Kariérové poradenství v základních školách



Průřezová a volitelná témata:
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR



NAVRHUJEME ROZPRACOVAT VŠECHNA – DETAILNĚ JEN PRIORITNÍ

PLATFORMY MAP
Řídící výbor MAP


řídí, schvaluje, rozhoduje, zodpovídá



vybraní členové Partnerství

Partnerství MAP


všechny zainteresované subjekty



Memorandum o spolupráci

Pracovní skupiny MAP


podle tematických oblastí



zástupci partnerských subjektů podle profilace

PRACOVNÍ SKUPINY
Složení skupin dle oboru. Každá má předsedu + 2 zástupce v Řídícím výboru
Ti jsou aktivními členy, připravují a sumarizují návrhy skupiny, připravují podklady, prezentují
záměry a potřeby oborové skupiny na Řídícím výboru
1.

Starostové a zřizovatelé

2.

Základní školy

3.

Mateřské školy

4.

Neformální vzdělávání

5.

Odborníci inkluze

Setkání budou do června 4 – dle problémových oblastí, všechny skupiny najednou:
1.

Investice do rozvoje kapacit mateřských i základních škol

2.

Rozvoj kompetencí dětí a žáků (polytechnika, digitální, jazykové, soc. a občanské, kulturní)

3.

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků se specifickými potřebami

4.

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a Kariérové poradenství v základních školách

Pracovní skupina 1 - starostové
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pecková Petra, Ing. (Mnichovice)
Borovičková Hana (Průhonice)
Čuřík Petr (Sulice)
Čermák Pavel (Kamenice)
Zámyslický Vladimír (Ondřejov)
Šourková Lenka (Struhařov)
Špačková Hana (Říčany)
Jech Jaromír (Všestary)
Král Jan (Křížkový Újezdec)
Kučerová Miroslava (Tehovec)
Kyzlink Pavel (Světice)
Řehák Josef (Louňovice)
Klihavec Jaromír (Nučice)

předseda pracovní skupiny
Pavel Čermák
1. člen pracovní skupiny
Petr Čuřík
2. člen pracovní skupiny
Petra Pecková
3. Člen pracovní skupiny
Borovičková Hana
4. člen pracovní skupiny
Kahoun Jiří

Pracovní skupina 2 – zástupci ZŠ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erbeková Marcela (ZŠ Mnichovice)
Kadlecová T. a Lipková Z. (ZŠ Mozaika)
Bednář Pavel (ZŠ Říčany)
Lejčková Marie (ZŠ Říčany)
Dudek Dalibor (ZŠ Říčany)
Tolarová Pavlína (ZŠ Kamenice)
Vepřek Jan (ZŠ Navis Dobřejovice)
Pilousouvá Dagmar (ZŠ Mirošovice)
Štorková E. a Stříbný P. (ZŠ Průhonice)
Bezvodová Romana (ZŠ a MŠ při ODL)
Kobrová Petra (ZŠ Open Gate Babice)
Schejbalová Kateřina (ZŠ Stránčice)
Rosensteinová Lenka (ZŠ Kostele n Č lesy)
Hluchá Vladislava (ZŠ Sulice)
Šreplová Alena (ZŠ Kostelec u Křížků)

předseda pracovní skupiny
Marcela Erbeková

1. člen Řídícího výboru
Petr Stříbný

2. člen Řídícího výboru
Rosensteinová Lenka

Pracovní skupina 3 – zástupci MŠ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hozmanová Alice (MŠ Tehovec)
Stárková Milada (MŠ Minisvět u Krtečka, Říčany)
Řeháková Jiřina (MŠ Srdíčko, Říčany)
Staňková Miluše (MŠ a ZŠ Senohraby)
Šebková Jarmila (MŠ U Slunečních hodin, Říčany)
Končická Silvie (Jesličky a MŠ Landie, Říčany)
Müllerová Věra (MŠ Čtyřlístek, Říčany)
Matlák Patrik (MŠ a ZŠ Sofie, Říčany)
Smetánková Barbora (les klub Pramínek, Světice)
Luková Martina (MŠ Strančice)
Skupová Šárka (MŠ Čtyřlístek, Říčany)
Jonáková Zdena (MŠ Kolovrátek)
Matoušková Pavlína (MŠ Zahrádka, Říčany)

předseda pracovní skupiny
Patrik Matlák
1. člen Řídícího výboru
Martina Luková

2. člen Řídícího výboru
Alice Hozmanová

Pracovní skupina 4 – ZUŠ a neformální
vzdělávání
• Sinkulová Iveta (ZUŠ Říčany)
• Čiháková Kateřina (ČSOP Ekocentrum Říčany)
• Žák Matúš (NZDM Klubu Cesta Říčany)

předseda pracovní skupiny
Jakub Halaš
1. člen Řídícího výboru
Kateřina Čiháková

• Halaš Jakub (Muzeum Říčany)
• Venerová Adéla (Muzeum Říčany)

• Basiková Lucie (Centrum Na Fialce Říčany)
• Špunda Pavel (ZUŠ Velké Popovice)

2. člen Řídícího výboru
Matúš Žák

Pracovní skupina 5 – odborníci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moravčíková Vladislava (poradna Kostelec)
Pokorná Kateřina (poradna Kostelec)
Dušková Helena (výchovná poradkyně)
Dušek Petr (vedoucí odboru školství ORP)
Grimová Jolana (výchovná poradkyně 2.st)
Vydrová Michaela (poradna pro rodinu)
Kirejevová Iva (sociálně práv. ochrana dětí)
Ratajová Irena (sociálně práv. ochrana dětí)
Hubínková Markéta (primární prevence)
Míková Iveta (školní psycholožka)
Macháčková Jitka (ZŠ Nerudova)
Mrzenová Kateřina (speciální pedagožka)
Horálková Dana (výchovná poradkyně 1.st)

předseda pracovní skupiny
Moravčíková Vladislava
1. člen Řídícího výboru
Horálková Dana

2. člen Řídícího výboru
Hubínková Markéta

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Zástupce realizátora projektu MAP

1

Zástupce krajského akčního plánu (KAP)

1

Zástupce Středočeského kraje

1

Zástupce ITI/IPRÚ

1

Zástupci místních akčních skupin (MAS) působících
na území
Zástupci zřizovatelů škol bez rozdílu zřizovatele

za každou působící na území

1

Zástupci vedení škol

Zástupci vedení mateřských škol a zástupci učitelů

3

Zástupci vedení základních škol a zástupci učitelů

3

5

Zástupci organizací neformálního a zájmového
vzdělávání
Zástupce základních uměleckých škol

3

Zástupci rodičů

1-3

Další zástupci dle návrhů ŘV

1

Zástupci odborníků inkluze

1-3

Hlasování
Hlasování všech přítomných


O členech Řídícího výboru

Hlasování řídícího výboru


Předseda Řídícího výboru:


Nominace: Hana Špačková, zástupce realizátora



Schválení Statutu Řídícího výboru



Schválení Jednacího řádu Řídícího výboru

HARMONOGRAM 2016


Pracovní skupiny

březen – květen

1.

Investice do rozvoje kapacit mateřských i základních škol

2.

Rozvoj kompetencí dětí a žáků (polytechnika, digitální, jazykové,
soc. a občanské, kulturní)

3.

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků se specifickými
potřebami

4.

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a Kariérové poradenství v
základních školách

Návrh termínu: čtvrtek odpoledne 14.00 – 16.30


Schválení Strategického rámce MAPčerven



Společné vzdělávání

září 2016 – říjen 2017

HARMONOGRAM 2017


Finální verze MAP s aktualizací Rámce, Akční plán



Společné vzdělávání



Memorandum o spolupráci



Evaluace



Příprava navazujícího projektu MAP+

Debata – práce ve skupinách
1.

Zvolte za skupinu 5 priorit z opatření 4 – 12.
Doporučená témata:
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
6. Kariérové poradenství v základních školách



Průřezová a volitelná témata:
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR

1.

Napište na papír návrh VIZE za vaši skupinu.

Jaké naše školy – vzdělávání má být v roce 2020?
Vize shrnuje to čím chce školství být, popisuje budoucnost jako významně
odlišnou od současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny.
Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou
tvorbu základních strategických směrů a cílů.

Aktuální akce a dotační možnosti


3.3. 2016 PRO STAROSTY A ŘEDITELE ZŠ
Školství v regionu a jeho perspektivy - problematika kapacit ZŠ
Poslanci M. Babiš a I. Dobešová + MŠMT, MF a MMR
- čtvrtek 3. 3. 2016 od 14.00 do 16:00 hodin, Říčany – zasedací místnost
- nyní přihlášeno 15 starostů z prstence, jsou volná místa i pro ředitele škol



12.4. 2016 PRO VŠECHNY SKUPINY
Konference „Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a
nedostatek pedagogů“

- 12. 4. 2016 od 10.00 do 15.00 hodin, Magistrát hl. města Prahy, poslankyně V. Kovářová

Dotační možnosti – otevřené výzvy


Výzva č. 02_16_011 OP VVV
Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik,
průřezových témat a mezipředmětových vztahů

Spolupráce učitelů ZŠ a profesorů z PeF, Končí 24. 3. 2016
Založeno na partnerství s vysokou školou



Výzva č. 02_16_012 Gramotnosti

Znevýhodnění sociálně, speciální vzdělávací potřeby, 14. 3 .

Děkujeme za pozornost
Mgr. Ludmila Třeštíková
manažerka MAP v ORP Říčany
Ludmila.trestikova@ricany.cz
+420 727 920 480, 323 618 122
kancelář budova C Olivova ul. 1800/2 Městský úřad v Říčanech

