Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II

Termín

30. března 2020

Místo

Distanční porada prostřednictvím online komunikačního nástroje

Přítomní

Davidová, Feyfarová, Geherová, Hendrichová, Hrubý, Machek, Pošíková, zástupce Olomouckého kraje
Zápis ze setkání PS Vzdělávání v rámci projektu
1. SPOLUPRÁCE SE SRPem
Situace: Oslovil nás pan Valenta (manažer SRP) z NIP ČR (dříve NIDV) s nabídkou spolupráce/neformální
žádostí o spolupráci. MŠMT by se rádo dozvědělo, co se aktuálně děje v terénu, v jednotlivých školách.
Pan Valenta navrhl uspořádat (SRP by byl organizátor) cca polovina dubna on line setkání členů PS
Vzdělávání (zástupců jednotlivých krajů realizující MAP a animaci) a MŠMT.
Náš postoj:
 Valenta vůbec nevěděl o dotazníku, který šel od NS MAS ČR – poměrně rozpačitá reakce ze
strany SRPu
 Chceme spolupracovat a chceme v území zjistit, jak je to se školami a jak si v krizové situaci
vedou
 Setkání by bylo online
 Úkol
o V jednotlivých územích od realizátorů MAP zjistit informace, jaká je situace v jejich
školách (v době uzavření škol), jak to školy zvládají atd.
o NE formou dotazníku! Situaci si zmapovat např. několika telefonáty na vybrané školy.
o Oslovit MAPaře z daného kraje – předat níže uvedené dotazy
o Vše hotovo do 10. 4. 2020
o Chybí nám ale oslovení v: Jihočeský, Plzeňský, Vysočina, Zlínský – nutné informovat (M.
Pošíková)
 Dohodnout společný termín online setkání se SRPem – preferovat jiné datumy než 16. 4.
 Otázky, které předat do území:
o Jak ve které škole našeho MAPu (naší MASky) funguje výuka ve školách?
o Jaké technologie školy využívají?
o Co konkrétně by školám pomohlo ve fungování (teď v době krizového stavu)?)
2. SEMINÁŘ OD PDCS – téma: Jak vést online poradu
 Potřeba min 15 osob - již naplněno, technické vedení za PS Jiří Hrubý
 Preferovaný termín konání: 16. 4. 2020

3. KOMUNIKACE S VÝBOREM NS MAS ČR


Cíl: změnit přístup k jednotlivým zástupcům KS, kteří jsou členy Výboru NS MAS – zvýšit jejich
informovanost v problematice vzdělávání.
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Postup:
o Pošíková M. sestaví každý měsíc zprávu o aktuálním stavu ve vzdělávání, kterou rozešle
do krajů (sestavit do 5. 4. 2020)
o všichni projednají se svými zástupci kraje ve Výboru

4. KOMPETENCE V RÁMCI NS MAS
 Otevřeme debatu o kompetencích v rámci NS MAS – vypracovat zprávu (E. Feyfarová) o tom, co
se nám nelíbí
 Každý přihodí své poznámky

5. DOPORUČENÍ PRO MAPy
 V této situaci se mimo jiné zaměřit na aktualizaci analytické části s očima nastavenýma na oblasti
řešené ve Strategii 2030+
 Doporučit realizátorům MAP, aby analýzu dělaly dle Strategie 2030+ - kouknout se, by jim
v analýze mohlo ještě chybět
 Zaměřit se na tvrdá data
6. ZOOM
 Zatím vyzkoušíme 1 měsíc od Jirky.
7. DALŠÍ SETKÁNÍ
 6. 4. 2020 setkání PS, ve 14:00

