MAP II na Kolínsku
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678

Zápis z jednání Řídícího výboru
Číslo:
Účastnici:
Datum a čas:
Místo:
Agenda:
1.

2
dle prezenční listiny
20. 11. 2019 od 14:00 hod do 16:00 hod
zasedací místnost MěÚ Kolín
dle programu

Zahájení setkání
Přivítání všech přítomných a poděkovaní všem za účast
Základní informace o projektu:
• Příjemce: MAS Podlipansko, o.p.s.,
• Partneři: Město Kolín, MAS Zálabí, z.s.
• Název a reg. číslo: MAP II na Kolínsku - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678
• Doba realizace: 1. 1. 2019 – 30. 4. 2022 – listopad 11 měsíc realizace
• Schválena ZOR 1 a ŽOP 1
Místní akční plán rozvoje vzdělávání – dlouhodobá koncepce regionálního školství
- Analytická část - jaký je současný stav?
- Strategická část – jaký by měl být ideální stav v čase do r. 2023?
Cíle MAP II
- Zlepšení kvality vzdělávání – forma spolupráce aktérů vzdělávání
- Řešení lokálních problémů a potřeb aktérů vzdělávání
- Společné vzdělávání, rovné příležitosti – rozvoj potenciálu žáků, dostupnosti vzdělávání
- Vedlejší cíl – sběr informací pro územně zaměřené výzvy OP VVV a IROP (investice)
Úkol

2.

Jméno

Doposud realizované

Organizační záležitosti:
• Sestavení realizačního týmu
• Sestavení pracovních skupin
• Příprava portálu škol – cílová skupina rodiče – 1. fáze
• Sběr dat pro analytickou část – dotazování na školách
Implementační mikroprojekty:
• Kufr plný knih
• Kufr plný logiky
• Malá technická univerzita (na celý projekt)
• Co všechno by měli vědět rodiče? – cyklus inspirativních kaváren
• Co všechno by měli vědět pedagogové? – cyklus inspirativních seminářů

Termín

Stav
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Některé z aktivit pro cílové skupiny:
• Regionální konference žákovských parlamentů (ZŠ Pečky)
• Výstava o životním prostředí (Město Kolín)
• Skutečně zdravá škola (ZŠ Veltruby)
• Infekční a parazitní onemocnění (PMeduca)
• Exkurze – ZŠ Na beránku, Biopark Štít
• Setkání PPP se školami v regionu (PPP)
• Fake news (Knihovna Kolín)
• Jazyková podpora dětí s odlišným jazykem (CIC Praha)
• Ze zkušenosti dětského psychologa (PhDr. Mertin)
• Komunikace s agresivním rodičem (PhDr. Svoboda)
• Škola finanční gramotnosti
• Využití deskových her ve výuce (p. Rajl – Knihovna Praha)
Úkol

3.

Jméno

Termín

Stav

Pracovní skupiny

Klíčová součást MAPu – odborný tým – dává podněty realizačnímu týmu a řídícímu výboru – vedeny realizačním
týmem.
Účast v pracovních skupinách dává možnost čerpání benefitů z projektu.
Úloha pracovních skupin:
1. Formulace a identifikace současného stavu – analytická část
2. Návrhy řešení na lokální úrovni – strategická část
3. Inspirace, dobrá praxe, vzdělávání, exkurze
Oblasti řešené jednotlivými pracovními skupinami:
 PS Financování – normativ na žáka pro zřizovatele, definice položek portálu, odměňování ředitelů
 PS Rovné příležitosti – žáci s cizím mateřským jazykem, spolupráce s PPP
 PS Čtenářská gramotnost – Kufr plný knih, čtenářské kluby ve školách
 PS Matematická gramotnost – kufr plný logiky – magformers, metody výuky
 PS Mateřské školy – polytechnická výchova (stavebnice SEVA), požadavky OHES na provoz
 PS Jazyková gramotnost – nutno rozvíjet (kurzy AJ, NJ pro učitele – RM)
 PS EVVO a regionální identita – cirkulární ekonomika, stav zapojení škol do EVVO
 PS Digitální kompetence – práce s interaktivními metodami, IT gramotnost pedagogů
 PS Kariérové poradenství – spolupráce škol se zaměstnavateli, vzdělávání kariérní poradců
Úkol

Jméno

Termín

Stav
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4.

Řídící výbor – statut, organizační změna

Usnášení schopnost – vyjádření proběhlo v pořádku, z možných 34 členů, je přítomno 21 – což je nadpoloviční
většina všech členů.
Organizační změna v obsazení řídícího výboru:
Projednání a schválení organizační změny: výměna zástupce za Město Kolín: Mgr. Michael Kašpar => Mgr. Iveta
Mikšíková. Řídící výbor byl dopředu seznámen s návrhem výměny zástupce za Město Kolín z Mgr. Michaela Kašpara na
Mgr. Ivetu Mikšíkovou. Návrh znění Organizační změny byl dopředu zaslán e-mailem.
Připomínky nebyly. Protinávrh nebyl.
Hlasování č. 1:
Řídící výbor souhlasí s organizační změnou v oblasti řídícího výboru.
Řídící výbor schvaluje organizační změnou v oblasti řídícího výboru usnesením č. MAPII/ŘV/2019/7.
Hlasování:

Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0

Aktualizace investic strategického rámce:
Projednání aktualizace investic jen 1x ročně – úprava na 6 měsíců – čl. 4 bod 5 statutu.
Projednání a schválení aktualizovaného znění Statutu ŘV. Řídící výbor byl dopředu seznámen s návrhem aktualizovaného
znění Statutu ŘV. Návrh znění Statutu ŘV byl dopředu zaslán e-mailem.
Připomínky nebyly. Protinávrh nebyl.
Hlasování č. 2:
Řídící výbor souhlasí s aktualizovaným zněním Statutu ŘV.
Hlasování:
Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
Řídící výbor schvaluje aktualizované znění Statutu ŘV usnesením č. MAPII/ŘV/2019/8.
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5.

Plán evaluací a harmonogram evaluací

Součást Klíčové aktivity 3. Evaluace:
Seznam plánovaných evaluací
Projednání a schválení Seznamu plánovaných evaluací v rámci projektu MAP II na Kolínsku. Řídící výbor byl dopředu
seznámen s návrhem Seznamu plánovaných evaluací v rámci projektu MAP II na Kolínsku. Návrh znění plánu evaluací byl
dopředu zaslán e-mailem.
Připomínky nebyly. Protinávrh nebyl.
Hlasování č. 3:
Řídící výbor souhlasí se Seznamem plánu evaluací v rámci projektu MAP II na Kolínsku.
Hlasování:
Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
Řídící výbor schvaluje Seznamem plánu evaluací v rámci projektu MAP II na Kolínsku usnesením č. MAPII/ŘV/2019/9.

Harmonogram plánovaných evaluací
Projednání a schválení Harmonogramu Plánovaných aktualizací v rámci projektu MAP II na Kolínsku. Řídící výbor byl
dopředu seznámen s návrhem Harmonogramu Plánovaných aktualizací v rámci projektu MAP II na Kolínsku. Návrh
Harmonogramu Plánovaných aktualizací byl dopředu zaslán e-mailem.
Připomínky nebyly. Protinávrh nebyl.
Hlasování č. 4:
Řídící výbor souhlasí s Harmonogramem Plánovaných aktualizací v rámci projektu MAP II na Kolínsku.
Hlasování:
Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
Řídící výbor schvaluje Harmonogram Plánovaných aktualizací v rámci projektu MAP II na Kolínsku usnesením č.
MAPII/ŘV/2019/10.
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6.

Investiční záměry – aktualizace SR

-

Součást Strategického rámce MAP – seznam investičních záměrů
Soulad s MAP – kritérium pro hodnocení projektové žádosti
Dotační tituly – IROP, OP VVV, SCLLD (článek 20)
Vyhlašovatelé výzev - MAS Podlipansko, MAS Zálabí, MMR
Soulad s tzv. tématy – kapacita, bezbariérovost, digi-tech, polytechnika, přírodní vědy, cizí jazyky – podmínky
IROPu

MAS Zálabí, z.s.
IROP – Infrastruktura pro vzdělávání III
Celková alokace výzvy: 5 197 528,67 Kč
Míra podpory: 95 % dotace EU
Časový rámec: 1. 11. 2019 -30. 1. 2020
MAS Podlipansko, o.p.s:
Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
A) Mateřské a základní školy, B) Hasičské zbrojnice, C) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Způsobilé výdaje:
1) rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní
mobiliář a herní prvky v případě MŠ
2) pořízení technologií a dalšího vybavení, vč. technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba
přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně
30% projektu
4) nákup nemovitosti - maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt
Aktualizace investičních záměrů v rámci SR MAP

Aktualizace SR MAP pro ORP Kolín v oblasti investičních záměrů
Projednání a schválení Aktualizace SR MAP pro ORP Kolín v oblasti investičních záměrů. Řídící výbor byl dopředu
seznámen s návrhem Aktualizace SR MAP pro ORP Kolín v oblasti investičních záměrů. Návrh Aktualizace SR MAP pro ORP
Kolín v oblasti investičních záměrů byl dopředu zaslán e-mailem.
Připomínky nebyly. Protinávrh nebyl.
Hlasování č. 5:
Řídící výbor souhlasí s Aktualizací SR MAP pro ORP Kolín v oblasti investičních záměrů.
Hlasování:
Pro 21 Proti 0 Zdržel se 0
Řídící výbor schvaluje Aktualizaci SR MAP pro ORP Kolín v oblasti investičních záměrů usnesením č. MAPII/ŘV/2019/11.
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7.

Akce plánované do konce roku 2019
MAP kavárna – Jan Kršňák – Digiděti (dnes), Robert Čapek – Líný učitel (17. 12.2 019)
MAP seminář – Robert Čapek – Líný učitel (17. 12. 2019)
MAP workshop –
Interaktivní řešení v MŠ (28. 11. 2019), ZŠ (3. 12. 2019)
Robotický kroužek (3. 12. 2019)
Virtuální realita ve výuce (3. 12. 2019)
Mgr. Málková – pomůcky v hodinách matematiky (9. 12. 2019)

8.

Akce plánované v 1. pololetí 2020
Aktualizace strategického rámce:
- Analytická část – sběr dat – probíhá
- Strategická část – v rámci pracovních skupin a řídícího výboru (priority, cíle, opatření, aktivity)
- Implementační část – tvorba akčního plánu
MAP den – zábavný den pro děti, poučný pro rodiče („ostrov“ Kolín)
MAP semináře – školní parlamenty (CEDU), psychologové, oborově dle pracovních skupin, PPP a OSPOD
(metodika neomluvených hodin)
MAP setkání – zřizovatelé, ředitelé škol
MAP exkurze – návštěvy inspirativních míst – školy (ZŠ a MŠ Dobřany)
MAP výjezd – všichni ředitelé z ORP
Spuštění portálu škol v ORP Kolín (beta verze)

9.

Různé - diskuse
Plánovaný termín příštího jednání předběžně říjen/listopad 2020.
Informace o kontaktech na členy realizačního týmu.
Jednání bylo ukončeno v 16:00 hod.

Přílohy:
Harmonogram evaluací v rámci projektu MAP II na Kolínsku
Seznam evaluací v rámci projektu MAP II na Kolínsku
Aktualizovaný seznam investičních záměrů v rámci SR MAP II na Kolínsku
Statut Řídícího výboru Projektu MAP II na Kolínsku
Prezentace
Zapsala:
Mgr. Jana Zábranská
dne: 20. 11. 2019
Schválil:
Mgr. David Záhora
dne: 25. 11. 2019

V Kolíně dne 20. 11. 2019
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……………………………………………….
Mgr. Jaroslava Heroldová, Dis,
předsedkyně Řídicího výboru MAP II na Kolínsku

