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:

Jednání pracovní skupiny základní školy – analytická část MAP, akční plánování

Termín konání:

14. 09. 2017

Čas:

14:00 – 15:00

Místo konání:

MěÚ 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 MAP v ORP Říčany Ing. Linda Kůstková přivítala přítomné na jednání pracovní skupiny základní
školy. Účastníkům jednání představila program jednání a jeho očekávané výstupy.
Na úvod byly představeny výstupy jednání pracovních skupin starostové a mateřské školy. Dále byli zástupci
základních škol seznámeni s aktuálním stavem projektu MAP. Především byli upozorněni na plánované jednání
řídícího výboru MAP, na kterém bude schvalována aktualizace strategického rámce MAP. Ing. Kůstková upozornila,
že v případě některých dotačních výzev je nezbytné mít projektový záměr uvedený ve schváleném strategickém
rámci a je tedy třeba, aby školy své záměry předkládaly realizačnímu týmu MAP. Příští aktualizace strategického
rámce je plánována až na březen 2018.
V rámci plánovaného jednání řídícího výboru MAP bude schvalována implementační a komunikační strategie.
V případě zájmu je předkládaná verze k nahlédnutí na internetových stránkách projektu (www.map.ricany.cz).
Implementační a komunikační strategie byla vypracována v následující struktuře:
•

Organizační struktura MAP v ORP Říčany

•

Popis realizačního týmu

•

Popis Řídícího výboru

•

Komunikační strategie, nástroje

•

Principy MAP

Členové pracovní skupiny základní školy byli informování o těchto postupech projektu MAP:
•

Aktuálně probíhá podepisování dohody o spolupráci (Memoranda) jednotlivými obcemi

•

Na ŘV (26. 09. 2017) bude schvalován analytická část MAP

•

Na ŘV (26. 09. 2017) budou schvalovány implementační a komunikační strategie

•

Na ŘV (26. 09. 2017) bude schvalováno sestavení akčního plánu (neinvestiční opatření, aktivity škol, aktivity
spolupráce)

•

Plánováno schválení finální verze MAP (jednání ŘV 2. 12. 2017) - odsouhlasení ORP a dalších zřizovatelů
zapojených do projektu

2. Představení programu setkání a akčního plánování, Zpracování výstupů pracovních skupin
Jednání pracovní skupiny pokračovalo představením aktuální verze analytické části MAP. Ing. Kůstková informovala
přítomné, že tato verze je aktuálně v procesu k připomínkování. Realizační tým MAP analytickou verzi zaslal všem
aktérům regionálního školství. Dále je možné nahlédnout do analytické části MAP na internetových stránkách
projektu (www.map.ricany.cz). Analytická část byla zpracována v následující struktuře:
•

Základní informace o území ORP Říčany

•

Přehled strategických dokumentů v ORP Říčany

•

Charakteristika školství v ORP Říčany

•

Zpracované dotazníkové šetření škol

•

Analýza rizik

•

Vize a priority

Účastníci jednání byli vyzváni k předkládání připomínek analytické verze a akčního plánu MAP.

Diskuze

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

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
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