Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Zápis z jednání
PS Vzdělávání, 24. ledna 2019
Místo jednání: Senovážné náměstí, Praha, NIDV
Datum a čas: 24. ledna 2019
Účastníci: viz prezenční listina
Přílohy zápisu:

1.



k bodu 1) seznam účastníků nahlášených na Kulatý stůl (interní materiál)



k bodu 6) anotace semináře od ČŠI



k bodu 8) výpisy ze šablon od MŠMT

KULATÝ STŮL


7. 2. 2019, 9:30 Zlatá zasedací místnost MŠMT (Praha-Libeň)



připraveny 2 prezentace – stále se pilují
o MAP Horní Pomoraví, MAS Stolové hory a MAS Mezi Úpou a Metují
o za realizátora město přijede ORP Ostrava
za NS MAS (PS Vzdělávání) přítomni: J. Krist, J. Dirschmidová, P. Kulíšek, M. Hendrichová, G.
Geherová, V. Kubernát
úvodní slovo J. Krist - připraví se mu prezentace (5 min)
pozvání jsou
o MPSV – NM Kinský, ŘeO Petroková
o MŠMT – NM Velčovský, NM Pícl, ŘeO Beran
o Zástupce EK – paní Kapounová, případně další po dohodě
o NS MAS – Krist + 3 – 4 osoby – zástupci MAS budou dále specifikovat
o SMO ČR – 2 osoby, konkrétní jména budou doplněna na základě nominace po oslovení
o SMS ČR – 2 osoby, pravděpodobně Radim Sršeň +





2. BUDOUCNOST MAP
Informace od P. Čápa


Jaroslav Faltýn – MŠMT (sekce II)
o vytváří se nové oddělení na MŠMT, které se bude věnovat přenesení MAPů do přímé
legislativy ČR – velká vize, na které se bude pracovat



Jaromír Beran – ředitel Kanceláře ministra MŠMT
o není přívrženec toho, aby MAPy dělaly MASky (velmi podobně uvažuje i Kopic)



na kulatém stole 7. 2. musíme být zcela konstruktivní, musíme dokázat, že jsme na stejné úrovni
jako ORP – je totiž velká snaha o to, aby se budoucí realizace MAP převedla na města (jako
realizátory MAP)
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o

argument: ORP ale na to nemají většinou kapacity, takže většinou by to dopadalo tak,
že ORP by to zadalo jako zakázku MASce



na nové programové období se počítá s tím, že by MAPy mohly pokračovat
o resort MŠMT to velmi výrazně chce a chtělo by to zakomponovat přímo do resortních
cílů (tedy aby MAPy nebyly placeny z ESIF) – viz výše



na základě výše uvedeného je nutné si připravit argumentační podhoubí pro obhajobu toho,
proč je dobré, aby MASky realizovaly MAPy
o Máme publikaci – vycházet z ní
o Evaluace MAP I (dokumenty vytvořené přímo MŠMT) – nahrávají ve prospěch MAS
(velmi dobře hodnocené)
o Je to vůbec první nástroj plošné změny v území
o Nezávislost MAS na politickém složení ORP (a jejich politickým cílům) + transparentnost
o MASky dokáží vytvořit bezpečné diskuzní prostředí bez svázanosti pravidly státní správy
o MASky rovnoměrně přistupují k městu a venkovu (město většinou preferuje městské
školy)
o MAS řeší rozvoj kvality vzdělávání, bez důrazu na investiční a provozní záležitosti, na
rozdíl od zřizovatele
o MAS umí zapojovat různé cílové skupiny
o MAS umí pracovat i za hranice svého území
o MASky dělají CLLD (investice) + šablony – máme komplexní pohled
o MAS otevírají dveře, jsme schopni jít za lidmi



otevřené jednání PS na téma „Budoucnost MAP“
o cílová skupina budou členské MAS – konkrétně MASky v MAP
o obsah – 2 bloky
 cíle MAP – celkové propojení do LEADERu
 odstraňování bariér při realizaci MAP
o moderátor a facilitátor: P. Kulíšek
o časové vymezení: 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
o dle zájmu následně stanovíme místo konání



kdo nedělá MAPy II (nahrává MASkám, protože většinou to vzdaly města)
o Aš (mikroregion)
o Bílina (ORP)
o Slaný (MAS)
o Neratovice (MAS Nad Prahou)
o Lysá nad Labem (ukončená MAS)
o Chotěboř (ORP)
o Nový Jičín (ORP)
o Frýdlant nad Ostravicí (ORP)
o Český Těšín (ORP)
o Bučovice (MAS) – nestihly předložit opravené po vyřazení z věcného hodnocení)
o Praha 2, 3, 4, 8, 9, 15, 17, 19, 21
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3.

4.

UČITEL NAŽIVO - www.ucitelnazivo.cz


člen iniciativy Úspěch pro každého žáka



cíl organizace
o 20 000 učitelů do roku 2030
 Probíhající třetí běh výcviku
 2018 – 2019: pilot nového pracoviště na FF Univerzity Pardubice (žádají o
akreditaci) – Učitel naživo
o 1 000 ředitelů v komunitě do roku 2030
 2018 – 2019: vyvíjí model a v září 2019 spouští první ročník – Ředitel naživo
o zlepšují přípravu budoucích učitelů



Učitel naživo
o výcvik
 nejintenzivnější výcvik, který v ČR je
 370 h výcviku (probíhá na Vyšehradě)
 380 h praxe (probíhá do 50 km od Prahy)
 Trvá 2 roky/38 000 Kč
 učitel ve výcviku má provázejícího učitele, který se mu věnuje
 výcvik je intenzivní
o poskytují podporu pro provázejícího učitele



Ředitel naživo

AKADEMIE LEADER


5.

6.

HOŘÍ: hledáme personální zajištění na přípravu a rozjezd AL
o úkol pro všechny – v krajích popřemýšlet, jestli známe nějakého člověka a poslat návrhy
M. Pošíkové

BROŽURA – MAS v oblasti vzdělávání


hotová – žádáme PDF verzi pro naši potřebu (možnost dalšího tisku v MASce) – M. Pošíková
požádá P. Čápa o dodání



pro brožury si bude muset dojet každý sám (pozor – váhově těžké) – nutné vlastní auto



rozpočítání na kraj: počet MAS x 12 brožur

ČŠI – nabídka nového semináře


zaměřeno na ČG a MG



cílová skupina: členové PS ČG a MG v MAPech



určeno pro 30 osob – nejlépe spojit více ORP dohromady



úkol pro všechny: v krajích se domluvit, zda by o to byl zájem a vše pak nahlásit M. Pošíkové



postoupit do krajů



kapacita: 30 osob



rozsah cca 2 h



více viz anotace (příloha tohoto zápisu)
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7.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI PRO ČLENY PS


8.

19. – 20. 3. 2019 – Havlíčkův Brod
o facilitace II, zapojování veřejnosti
o většina přijíždí už 18. 3. večer

DALŠÍ INFORMACE

Šablony I, II – statistiky z MŠMT


výpisy ze šablon poslány do PS Vzdělávání a jsou přílohou i tohoto zápisu

Šablony NNO


žádné semináře prozatím nejsou k dispozici („ticho po pěšině“)

PPUČ


bude se měnit systém komunikace navenek – personální změny



konference ke gramotnostem - 26. 3. 2019

