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 skupin – Priorita č. 1 (dostatečná kapacita a infrastruktura MŠ, ZŠ a
školských zařízení)

Termín konání:

21. 2. 2017

Čas:

14:00 – 16:00

Místo konání:

Městský úřad v Říčanech, budova F, zasedací místnost č. 1619, Komenského nám. 1619, 251 01
Říčany

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a úvodní slovo
Představení programu setkání a akčního plánování
Zpracování výstupů pracovních skupin
Diskuze a konzultace
Stanovení termínu dalšího setkání na 7. 3. 2017

1. Zahájení a úvodní slovo
Manažerka projektu Ing. Linda Kůstková přivítala přítomné členy pracovních skupin. Na úvod informovala o tom, že jsou
stanoveny 4 termíny pracovních skupin a každá pracovní skupina bude zaměřena na jednu ze stanovených priorit.
Pracovní skupina I. – dne 21. 2. 2017 se bude věnovat prioritě č. 1 (dostatečná kapacita a infrastruktura MŠ a ZŠ a
školských zařízení. Pracovní skupina II – dne 7. 3. 2017 bude zaměřena na prioritu č. 2 (rozvoj potenciálu každého dítěte
a žáka), Dne 21. 3. 2017 se sejde pracovní skupina III nad prioritním cílem č. 3 (kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ) a pracovní
skupina IV završí prioritou č. 4 (rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání).
2. Představení programu setkání a akčního plánování
Po přivítání účastníků následovala prezentace seznamující s podobou akčního plánování a výstupy schůzí pracovních
skupin.
V rámci akčního plánování dojde k sestavení ročního akčního plánu na rok 2018/2019, který bude obsahovat aktivity na
podporu rozvoje vzdělávání v regionu. Budou definována konkrétní opatření podle principu SMART - navrženy budou
jednotlivé opatření a kroky, indikátory, odpovědnosti, termíny a měřitelnost. Tohoto bude dosaženo pomocí sběru
námětů na schůzích pracovních skupin, zapojením partnerů (samostatná jednání pro zapracování aktivit spolupráce) a
na závěr projednáním a schválením návrhů Řídícím výborem MAP. Při představování náplně ročního akčního plánu došlo
k diskuzi ohledně konkrétní podoby zvolených aktivit a vymezení funkce Strategického rámce MAP se zásobníkem
projektů a ročního akčního plánu.

Dále se paní Kůstková v prezentaci věnovala úkolům pracovních skupin při akčním plánování. Každé setkání, kdy bude
docházet ke sběru námětů od všech pracovních skupin, bude věnováno jedné prioritě. První prioritou je dostatečná
kapacita a infrastruktura MŠ, ZŠ a školských zařízení.
Tato priorita obsahuje čtyři cíle:





Investice do rozšíření kapacit MŠ
Investice do rozšíření kapacit ZŠ
Zkvalitnění infrastruktury MŠ a ZŠ
Zahrady a hřiště pro MŠ a ZŠ

Na závěr prezentace byla představena konkrétní podoba výstupů této priority. Jedná se zejména o neinvestiční aktivity
škol a aktivity spolupráce, které navazují na investiční verzi MAP. Investiční projekty škol jsou již přílohou Strategického
rámce MAP v ORP Říčany. Pro představu byl uveden příklad zpracování aktivity. V této souvislosti paní Kůstková
připomněla aktualizaci investičních aktivit ve Strategickém rámci, které je možné učinit 1x za 6 měsíců. Aktualizace se
týká jak úpravou stávajících aktivit, tak možné připojení nových investic, případně odstranění již zrealizovaných aktivit.
3. Zpracování výstupů pracovních skupin
Po skončení prezentace byli přítomní k rozděleni do jednotlivých pracovních skupin, aby mohly být náměty zpracovány
za každou skupinu. Přílohou zápisu jsou navržené aktivity za prioritní cíl 1 – viz konec tohoto zápisu. Po sběru všech
návrhů za všechny priority a jednotlivé cíle, budou vybrány projekty (pracovní skupinou, případně po diskuzi s ostatními
aktéry, kteří jsou zapojeni do projektu), které budou doporučeny pro roční akční plán 2018/2019. Finálně roční akční
plán na rok 2018/2019 schválí ŘV, ten také rozhodne, zda některé aktivity dostanou vyšší míru podpory. Po dohodě s ŘV
bude stanoveno, které konkrétní aktivity budou rozpracovány do logického rámce.
Stručný výčet návrhů (seznam připojen na konci zápisu): Sdílení projektového týmu, Sdílení již existujících projektů,
Administrátor a projektový manažer v každé škole, Koordinátor rozvoje infrastruktury, Pojízdná učebna, Projektový
manažer investic, Společná exkurze do ukázkových zahrad, Individuální projekt škol - malé projekty – úpravy zahrady a
hřišť, Pomůcky pro výuku v zahradě, Vzdělávání pedagogů, Plánování využití školní zahrady, Sdílení dobré praxe I., Sdílení
dobré praxe II., Využití jiných zahrad, Individuální projekt škol – rekonstrukce zahrady / vybudování nové zahrady,
Projektoví manažeři
4. Diskuze
V průběhu tvorby námětů po jednotlivých pracovních skupinách následovala společná diskuze. Napříč skupinami se
rozproudila diskuze o tom, jakým způsobem se roční akční plán bude realizovat. V očekávání je výzva IMPLEMENTACE
MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ I, která je plánována na prosinec 2017. Zatím není úplně zřejmé, jaká finanční částka bude
regionu Říčanska na implementační fázi schválena. Aktivity v ročním akčním plánu mohou být financovány také z jiných
zdrojů – např. žádosti o podporu ze strany nadací, měst (obcí), krajských dotací, státních či evropských fondů. Je vhodné
specifikovat jednoduché aktivity, které přispějí ke zkvalitnění spolupráce v zájmu dětí a žáků. Takové aktivity mají
mnohdy i malé nároky na financování.
5. Stanovení dalšího termínu schůze pracovních skupin
Paní Kůstková poděkovala přítomným za účast a představila harmonogram dalších setkání členů pracovních skupin.

Harmonogram setkání členů pracovních skupin je následující:


II. Setkání pracovních skupin v rámci akčního plánování
7. března 2017 od 14:00 hodin, MěÚ Říčany
Priorita č. 2 – Rozvoj potenciálu každého žáka



III. setkání členů pracovních skupin v rámci akčního plánování
21. března 2017 od 14:00, MěÚ Říčany
Priorita č. 3 – Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ



IV. setkání členů pracovních skupin v rámci akčního plánování
4. dubna 2017 od 14:00 hodin, MěÚ Říčany
Priorita č. 4 – Rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání

Prezentace ze setkání je dostupná na internetových stránkách www.map.ricany.cz
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

………………………………………………………….

……………………………………………………..

Následuje příloha výstupy pracovních skupin.

Výstupy pracovních skupin:
1. pracovní skupina – starostové

Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
Indikátor
Časový harmonogram
Rozpočet

Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce

Název aktivity
Sdílení projektového týmu
Získání investic do regionu
Poradenská služba v oblasti dotací, právní poradenství (zakládání nových
svazkových škol), pomoc při výběrovém řízení.
MAP
Individuální spolupráce s jednotlivými obcemi a školským zařízením
Podpora vzniku 3 pracovních míst (právník) dotační projektový manažer a
asistent
2 roky a déle
3 mil. Kč
Název aktivity
Sdílení již existujících projektů
Využití stávajících a fungujících projektů
Sdílení stávajících projektů, které fungují (viz ZŠ Sulice). Ušetření nákladů
v případě, že by se mohl využít již existující model v jiném prostředí.
MAP
Individuální spolupráce s jednotlivými obcemi a školským zařízením
Název aktivity
Administrátor a projektový manažer v každé škole

2. pracovní skupina – základní školy
Název aktivity
Koordinátor rozvoje infrastruktury
Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
Časový harmonogram
Rozpočet

Dotační monitoring a management, aktualizace projektů ve SR, supervize a
pomoc jednotlivým subjektům, úpravy SR podle platných výzev
MAP
Síťování – zřizovatel, ZŠ, MŠ, ZUŠ…
2018–2019
Mzdové náklady

Cíl

Název aktivity
Pojízdná učebna
Vytvořit např. přírodovědný (či jakýkoli jiný odborný) autobus

Charakteristika aktivity

Tématická pojízdná učebna, která by mohla putovat mezi školami, nahradit
tak zejména na malých školách chybějící vybavení. Odborné prostředí, úkoly
apod. O obnovu a tématickou obměnu by se mohl starat odborný garant.
Zaměření dle potřeby – např. přírodovědná oblast (mikroskopy, přístroje,
laboratoř), IT technika (moderní robotické systémy, tablety apod.)

Realizátor
3. pracovní skupina – mateřské školy

Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
Indikátor
Časový harmonogram
Rozpočet

Název aktivity
Projektový manažer investic
Snazší realizace investičních projektů, efektivita administrativy, zisk financí
pro infrastrukturu a budování kapacit škol
Společný projektový manažer investičních projektů škol v regionu
MAP
Aktivní zapojení všech škol – služba pro celý regionu
1 pracovní místo, 10 zrealizovaných projektů
do roku 2023
10 % z rozpočtu projektů

4. a 5. pracovní skupina – neformální vzdělávání, odborníci na inkluzi

Cíl
Rozpočet

Cíl
Rozpočet

Název aktivity
Společná exkurze do ukázkových zahrad
Sdílení zkušeností se zahradami
10 – 20 tis. Kč
Název aktivity
Individuální projekt škol - malé projekty – úpravy zahrady a hřišť
Realizace dílčích prvků – záhonů, kompostérů, výsadeb apod.
20 – 200 tis. Kč

Cíl
Rozpočet

Název aktivity
Pomůcky pro výuku v zahradě
Pořízení didaktických pomůcek pro výuku v zahradě
10 – 20 tis. Kč

Cíl
Rozpočet

Název aktivity
Vzdělávání pedagogů
Semináře k výuce ve školních zahradách
10 – 15 tis. Kč

Cíl

Název aktivity
Plánování využití školní zahrady
Komunitní plánování

Spolupráce
Rozpočet

Spolupráce školy a jiné organizace v regionu, rodičů apod.
0 – 15 tis. Kč

Cíl
Rozpočet

Název aktivity
Sdílení dobré praxe I.
Ukázková výuka v zahradách pro pedagogy
0 – 3 tis. Kč

Cíl
Rozpočet

Název aktivity
Sdílení dobré praxe II.
Sdílení dobré praxe při setkávání ředitelů škol a školek
0 Kč
Název aktivity
Využití jiných zahrad
Využívání jiných zahrad pro potřeby školy
S jinou školou, jinou institucí a využití prostor např. jiné zahrady sportoviště
pro výukový program
0 – 200 tis. Kč

Cíl
Spolupráce
Rozpočet

Cíl
Spolupráce
Rozpočet

Název aktivity
Individuální projekt škol – rekonstrukce zahrady / vybudování nové zahrady
Rekonstrukce či vybudování nové zahrady vč. terénních úprav
S jinou školou, jinou institucí a využití prostor např. jiné zahrady sportoviště
pro výukový program
0 – 200 tis. Kč

Cíl
Časový harmonogram
Rozpočet

Název aktivity
Projektoví manažeři
Znalost problematiky školství v regionu, pomoc při zpracování výzev,
monitoring
2–3 roky
1,5 - 3 mil. Kč

