MAP v ORP Říčany
Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000109

Zápis z jednání členů ŘV MAP v ORP Říčany

datum: 23. 06. 2016
místo konání: Sportovní areál Říčany – Pacov
počet účastníků: 23
členové ŘV: Borovičková, Čadilová, Čermák, Čuřík, Erbeková, Halaš, Hozmanová, Hubínková,
Kahoun, Kořen, Kriegischová, Kučerová, Luková, Matlák, Pecková, Pošíková, Skřivánková,
Stříbný, Špačková, Žák
realizátoři MAP: Dušek, Třeštíková, Žilková
omluveni: Filková, Moravčíková, Schneider, Sinkulová, Špunda

Úvod

____

Manažerka MAP v ORP Říčany Mgr. Ludmila Třeštíková přivítala přítomné členy řídícího
výboru MAP. Krátce představila program a cíl jednání. Zásadní informací bylo prodloužení
termínu odevzdání Strategického rámce MAP z 30. 06. 2016 na 30. 09. 2016. Při jednání tak
nedošlo ke schválení Strategického rámce, ale k jeho konzultování. Bylo dohodnuto, že
během července a srpna tohoto roku dojde k dokončení a připomínkování Strategického
rámce MAP. Jednání ŘV, při kterém bude schválen Strategický rámec MAP, bylo stanoveno
na 20. září 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 53 v budově A Městského úřadu
v Říčanech na Masarykově náměstí 53.
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Na závěr úvodní části byly představeny nové navrhované členky ŘV:
Skřivánková Petra (zástupce rodičů)
Kučerová Miroslava (zástupce rodičů)
Čadilová Kateřina (zástupce rodičů)
Následně došlo k hlasování o rozšíření ŘV o navrhované členky. Všechny tři kandidátky byly
do ŘV přijaty na základě hlasování přítomných členů ŘV. Výsledek hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdrželo se: 1

Projednávání Strategického rámce MAP
Na úvod projednávání podoby Strategického rámce byly představeny změny v regionu
v oblasti školství a byla připomenuta role a postavení řídícího výboru.
Následně došlo k projednávání navržené podoby vize rozvoje vzdělávání v ORP Říčany.
Navrhovaná podoba vize byla v této podobě:
Do roku 2023 Říčansko vybuduje, zařídí a poskytne svým obyvatelům dostupné, kapacitně
vyhovující a kvalitní školy i nabídku neformálního vzdělávání a podpůrných služeb. Prioritou je
individuální rozvoj schopností, znalostí a talentu dětí a žáků, jejich nejlepší zájem a jejich
participace v rozhodovacích procesech. Zároveň bude fungovat rovnocenná a partnerská
spolupráce (2) zřizovatelů (obcí), škol, školských poradenských zařízení a dětí (1) a jejich
zákonných zástupců.
Navrhované změny:
1. Přidání slova žáků
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2. Změna na: obcí, zřizovatelů, dalších lokálních aktérů v území (např. MAS)…
3. Přidání: spolupráce (součinnost) a participace ve vzdělávacích procesech

Dále byly projednány navrhované opatření MAP a priority a cíle Strategického rámce MAP
v ORP Říčany. Opatření jsou rozdělena následovně:
Povinná opatření:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Opatření zvolená v ORP Říčany
1. Rozvoj kompetencí dětí a žáků – v polytechnickém vzdělávání (věda, technologie,
EVVO), digitálních kompetencí, kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka,
sociálních a občanských kompetencí a kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
2. Investice do rozvoje kapacit základních škol
3. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a kariérové poradenství
4. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP

Priority a cíle Strategického rámce MAP byly navrženy následovně:
Priorita 1 Dostatečná kapacita a kvalita MŠ a ZŠ a školských zařízení
Cíl 1.1 Investice do rozšíření kapacit MŠ
Cíl 1.2 Investice do rozšíření kapacit ZŠ
Cíl 1.3 Zkvalitnění zázemí MŠ a ZŠ
Cíl 1.4 Zahrady a hřiště pro MŠ a ZŠ
Priorita 2 Efektivní společné vzdělávání (inkluze)
Cíl 2. 1 Podpůrné aktivity pro inkluzi – pozice a vybavení
Cíl 2.2 Dostupné pedagogicko - psychologické služby
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Priorita 3 Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ
Cíl 3.1 Podpora klíčových kompetencí
Cíl 3.2 Podpora pedagogů
Cíl 3.3 Akce pro děti a žáky
Priorita 4 Podnikavost a iniciativa dětí a žáků a kariérové poradenství
Cíl 4. 1 Spolupráce ve vzdělávání
Priorita 5 Rozvoj neformálního a dalšího vzdělávání
Cíl 5.1 Rozšíření kapacit ZUŠ a neformálního vzdělávání a zřízení středisek volného
času
Návrhy byly připomínkovány:
1. Používat podpora nadání dětí a žáků (místo talentů a nadaných dětí a žáků)
2. Změna Cíle 3.2: Podpora vzdělávání a spolupráce pedagogů
3. ZUŠ nepatří pod neformální vzdělávání. Změna Priority 5: Rozvoj ZUŠ, neformálního a
dalšího vzdělávání

Na závěr byla prodiskutována podoba dokončování Strategického rámce MAP. Bylo navrženo
rozdělit území MAP v ORP Říčany podle dopravní obslužnosti (propojenosti obcí) a podle
jednotlivých území stanovit priority podpory. Dále bylo navrženo sestavit dva samostatné
seznamy projektů pro rozvoj vzdělávání. První z nich, by byl tvořen projekty, které lze
finančně podpořit z IROP, druhý by obsahoval zbylé projekty.
Jednání ŘV ukončila manažerka MAP v ORP Říčany poděkováním přítomným členům za účast
a připomněla chystané schůze projektu MAP:
19. 07. 2016 od 10:00, MěÚ Říčany Masarykovo náměstí – setkání starostů na téma kapacit
20. 09. 2016 od 14:00, MěÚ Říčany Masarykovo náměstí – zasedání ŘV MAP v ORP Říčany
zapsala: Žilková

ověřil: Dušek

