ZÁPIS
ze setkání členů pracovních skupin v rámci projektu MAP – pro úspěch našich škol! v SO ORP Říčany.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000109

Název:

Setkání členů pracovních skupiny mateřské školy – analytická část MAP, akční plánování

Termín konání:

13. 9. 2017

Čas:

10:00 – 12:00

Místo konání:

Městský úřad v Říčanech, zasedací místnost MAP, Olivova 1800/2, 251 01 Říčany

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a úvodní slovo
Představení programu setkání a akčního plánování
Zpracování výstupů pracovních skupin
Diskuze a konzultace

1. Zahájení a úvodní slovo
Manažerka projektu Ing. Linda Kůstková přivítala členy pracovní skupiny mateřské školy. Přítomným představila prioritu
akčního plánování tohoto setkání – analytická část MAP, roční akční plán a kvalita a dostupnost předškolního vzdělání.
Dále informovala o blížícím se jednání a hlasování o aktualizaci Strategického rámce Řídícím výborem dne 26. září 2017.
Krátce byly představeny výstupy jednání pracovní skupiny – starostové (konané dne 06. 09. 2017). Především se jednalo
o prezentaci vznikající petice proti povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol i přes naplnění kapacity
dosavadních vzdělávacích zařízení. Přítomné ředitelky mateřských škol byly vyzvány ke komentářích této problematiky
z oblasti pedagogiky a výchovy.
2. Představení programu setkání a akčního plánování
Po přivítání účastníků následovala prezentace seznamující s podobou analytické části MAP a byla představena podoba
vzniku ročního akčního plánu připraveného k připomínkování. Dále byla představena analýza podaných žádostí
mateřských a základních škol do výzvy OP VVV Šablony I.K tématu projektů šablon proběhla krátká diskuze ohledně jejich
vedení a efektivního využití realizovaných aktivit společně s harmonizací obsahu ročního akčního plánu.
Dalším bodem jednání byl proces vzniku implementační a komunikační strategie.

3. Zpracování výstupů pracovních skupin
Po skončení prezentace byli přítomní vyzváni k připomínkování představených dokumentů.
Diskuze
Po skončení práce ve skupinách následovala vzájemná diskuze a představení námětů aktivit. Projednáno bylo:
•

Projektové záměry mateřských škol ve strategickém rámci MAP – nová povinnost pro výzvy MAS

Následuje harmonogram aktivit v měsíci září a říjnu 2017.

Harmonogram aktivit projektu MAP v ORP Říčany v měsíci září a říjen 2017.

14. září
14:00
MěÚ Říčany

Pracovní skupina – základní školy

18. září
14:00
ZŠ OPEN GATE

Seminář pro Jak rozvíjet potenciál každého žáka II

21. září
13:00
KC Labuť

Setkání s ČŠI

26. září
14:00
MěÚ Říčany

ŘV MAP v ORP Říčany

27. září
9:00
Mš Magic Hill

Učící se síť MŠ

18. – 19. října
Výjezdní zasedání aktérů regionálního školství Kořenov
2 dny, výjezdní zasedání
Kořenov
20. října
9:00
ZŠ Kunice

Seminář pro vychovatele ŠD, učitele a asistenty – Právní minimum

V případě otázek a zájmu kontaktujte realizační tým projektu:
Ing. Linda Kůstková, manažerka projektu
linda.kustkova@ricany.cz, T/ 323 618 122, M/727 920 480
Ing. Monika Žilková, asistentka projektu
monika.zilkova@ricany.cz, T/323 618 122

Zapsala Monika Žilková

Správnost ověřila Linda Kůstková

………………………………………………………….

……………………………………………………

