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. 4 (Rozvoj ZUŠ a neformálního vzdělávání)

Termín konání:

4. 4. 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.

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 pracovních skupin. Přítomným představila prioritu akčního
plánování tohoto setkání – „Kvalita vzdělávání v ZUŠ a neformálního vzdělávání“. Dále informovala o schválení
aktualizace Strategického rámce Řídícím výborem dne 23. března 2017.
2. Představení programu setkání a akčního plánování
Po přivítání účastníků následovala prezentace seznamující s podobou akčního plánování a očekávané výstupy schůze
pracovních skupin. Priorita č. 4 obsahuje dva cíle:
•
•

4.1 Rozšíření kapacit, kvalitního zázemí a aktivit ZUŠ
4.2 Nabídka a kapacity neformálního vzdělávání, podpora a zřízení středisek volného času

Dále Ing. Kůstková informovala o stavu zpracovávání a příjmu návrhů aktivit z priorit, kterým byla věnována předešlá
setkání pracovních skupin v rámci akčního plánování.
3. Zpracování výstupů pracovních skupin
Po skončení prezentace byli přítomní rozděleni do skupin (v každé skupině byl přítomen zástupce neformálního
vzdělávání) a vyzvání k prodiskutování a sestavení návrhů aktivit každého z cílů řešené priority. Návrhy aktivit 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): realizace příměstských táborů říčanskými PO, přírodovědné
exkurze pro rodiče s dětmi, portál volnočasových aktivit, administrátor aktivit, databáze lektorů
Diskuze
Po skončení práce ve skupinách následovala vzájemná diskuze a představení námětů aktivit. Projednáno bylo:
•
•
•
•

Letní příměstské tábory – otázka pořadatelství, koordinace, vyváženost poptávky a nabídky
Využívání jedné budovy více organizacemi – problémy s tím související
Dům dětí a mládeže v regionu
Role soukromých poskytovatelů v neformálním vzdělávání

Následuje harmonogram aktivit v měsíci dubnu 2017 a příloha výstupy pracovních skupin.
Harmonogram aktivit projektu MAP v ORP Říčany v měsíci dubnu 2017.
6. dubna
13:30
MěÚ Říčany

Seminář pro MŠ Aktuality v předškolním vzdělávání – II. termín

6. dubna
13:00
I. ZŠ Říčany

Učící se síť ZŠ, seminář Jak učit o neživé přírodě

11. dubna
Hrozby a příležitosti vzdělávání v prstenci v pražském prstenci (konference)
9:30 – 16:00
Magistrát hl. města Prahy
25. dubna
13: – 17:00
MěÚ Říčany

Seminář Investice do rozvoje škol

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

………………………………………………………….

……………………………………………………

Výstupy pracovních skupin:
Název aktivity
Realizace příměstských táborů říčanskými PO
Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
Indikátor
Časový harmonogram

Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor
Časový harmonogram
rozpočet
Zdroj financování

Cíl

Cíl
Charakteristika aktivity

cíl
Charakteristika aktivity

4.2
Volnočasová vzdělávací aktivita pro děti a žáky během prázdnin v místě
bydliště
Muzeum Říčany
školy v regionu (pedagogové)
Počet uskutečněných aktivit, počet zapojených dětí a žáků
červenec–srpen (v době prázdnin)
Název aktivity
Přírodovědné exkurze pro rodiče s dětmi
4.2
Realizace společných vzdělávacích aktivit pro rodiče s dětmi z oblasti
přírodních věd
Muzeum Říčany
školy (1. ZŠ Říčany)
Počet výjezdů za rok, počet zapojených dětí a rodičů
2. pololetí školního roku
40 000 Kč
MAP
Název aktivity
Koordinace volnočasových aktivit v regionu
4.1;4.2
Název aktivity
Administrativní pracovník mimorozpočtových aktivit
4.1;4.2
Personální podpora pro zajištění efektivity čerpání dotací pro aktivity mimo
rozpočet organizací
Název aktivity
Databáze lektorů v regionu a financování jejich aktivit
4.2
Vytvoření elektronické databáze lektorů působících v regionu pro sdílení mezi
školami a dalšími organizacemi dalšího vzdělávání. Lektoři z různých oborů
(podpora při lyžařských výcvicích, hudební specialisté, podpora na školu
v přírodě).

