Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II

Termín

23. dubna 2020

Místo

Distanční setkání

Přítomní
Zápis ze setkání PS Vzdělávání v rámci projektu

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU
 P. Čáp podobně představil Plán a harmonogram interní diskuse NS MAS o tzv. středním článku
vedení a podpory regionálního školství
 Cílem je, aby vznikl názor za celou NS MAS
DISKUZE MEZI PŘÍTOMNÝMI
1. Projednávání na úrovni jednotlivých KS jsou moc složitá; může se stát, že některé MAS se k návrhu
ani nebudou chtít vyjadřovat
 je důležité, aby vše bylo dobrovolné, MASky k vyjádření nemůžeme nutit
 je nutné, aby zazněly názory těch, kteří se na tom chtějí podílet a chtějí být za to zodpovědní
2. Jak budou distribuovány odborné materiály ve fázi I?
 bude vyvěšeno na stránkách NS MAS pod PS Vzdělávání
3. Oborná video konference s prof. Veselým
 Veselý rozvede myšlenky, které na počátku tvorby Strategie 2030+
 Účastníci si dopředu nachystají otázky, bude se diskutovat nad odbornými materiály, takže je
nutné si vše předem prostudovat
4. Spuštění odborného diskuzního fóra
 po dobu dvou měsíců, kdy se bude SČ diskutovat, bude na stránkách NS MAS pod PS Vzdělávání
umístěny jak odborné texty, tak i diskuzní fórum
 bude to v zalogované části
 pokud by to bylo moc složité nebo někteří zaměstnanci MAPu by neměli přístup do zalogované
části, můžeme diskuzní fórum přenést na FB (dočasná diskuzní skupina) – záleží na vývoji situace
5. Bylo by vhodné, kdyby před fází finalizace proběhl mezi všemi diskutujícími na platformách KS
nějaký google dotazník. Když ne dotazníky, tak alespoň nechat dosažené výstupy z jednání projet
mezi všemi účastníky jednání v krajích – dostali bychom pak přesnou míru shody nad všemi
výstupy (diskuze na místě nikdy takovou míru shody neukáže). Zvlášť v okamžiku, když chceme
jednotný názor za celou NS MAS
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Je to spíše krok zpátky, spíše kontraproduktivní; dotazníky nejsou úplně nejdemokratičtější
způsob v každé situaci
Rozhodně ponechat způsob projednávání tak jak byl navržen ze strany P. Čápa.
Těžko se dotazníkem vyjadřují otevřené odpovědi.
Celý postup projednávání je navržen tak, aby šel ve směru bottom-up: každý sám si individuálně
něco přečte, svobodně se rozhodne, zda do diskuze chce zapojit, pak si o tom popovídá v rámci
KS, najde se konsenzus a 13 krajů pak vyšle svého zástupce do celorepublikového pléna. Na
plénu pak zástupci krajů, členové Výboru a členové PS hledají deliberativně konsenzus. Musíme
věřit procesu deliberace.

6. V diskuzi byl zmíněn princip dobrovolnosti. Kdy tedy MASka (v jaký moment) může deklarovat
svou dobrovolnost, jestli se chce nebo nechce zapojit? V jakém okamžiku?
 Klíčové bude to, zda se MASka zúčastní krajského jednání. Tím dá najevo, zda do diskuze
vstupuje nebo ne.
7. Máme deklaraci dobrovolnosti nějak podchycovat v území? Bude potřeba dokladovat
účast/neúčast?
 Určitě není nutné tohle zajišťovat pro potřeby Kanceláře NS MAS.
 Je to ale důležitá informace zejména pro vedoucí KS, aby dokázal zmapovat názor za svůj kraj.
8. Pokud se při diskzui budou MASky vyjadřovat k nastaveným otázkám a pokud má být názor
z území opravdu zásadní, tak co když se daného setkání v kraji zúčastní pouze 3 MASky z 10? A
jejich stanovisko bude pozitivní, tak to potom není objektivní názor z území.
 Potom se tvorba názoru v území musí objevit ve stanovisku a do něj to přímo uvést.
9. Na koho přesně půjdou prvotní informace o zahájení diskuze z NS MAS ČR?
 Informace z NS MAS půjde na všechny manažery MASek (168 manažerů)
10. Je možné, že se bude rozcházet postoj MAPáků (někteří budou hovořit čiště za sebe a někdo bude
hovořit i ze zkušenosti z území - co by si přály školy). Jak moc silnou roli v tomto bude hrát takto
rozdílný faktor?
 Na otázku č. 1 - Jak by mohl efektivně fungovat střední článek vedení regionálního školství? Je
nutné odpovídat z různých pohledů.
 Ovšem ot. č. 2 se ale už týká přímo MASek. Zde by se už měly hájit zájmy samotných Masek.
11. Délka debaty (4 h) je opravdu dlouhá a možná až nereálná.
 Vzešlo to zejména z toho, že otázky, na které se má odpovědět jsou opravdu složité a
komplikované a v případě, že se sejde více osob, tak hledání společného názoru se o to může
protáhnout. Jak se ale bude konzultovat, je zcela na realizátorech setkání.
 Záleží taky na dynamice setkání.
12. Před III. fází má proběhnout kulatý stůl se zástupci jiných sektorů. V této chvíli ale ještě nebudeme
mít pozici za NS MAS hotovou. Nebude to nespravedlivé, když budeme chtít vědět názory
ostatních, ale sami ho ještě znát nebudeme? Nedát to raději až později nebo v jiné fázi?
 Je velmi pravděpodobné, že zmínění partneři ještě nebudou mít vlastní názory.
 Jde o to se vzájemně hlavně poinformovat.
13. Jak velká skupina bude přítomna na 2denním setkání v rámci III. fáze?

Strana 3/3






Výbor bude pozván – nebudou tam ale asi úplně všichni (cca 13 osob)
Vyslanci za daný kraj (13 osob)
Vedoucí pracovních skupin
Skupina cca 30 osob, očekáváno je však cca 20 osob

ZÁVĚR
 Je nutné doplnit informace, jak bude vypadat jednání, pokud bude malá účast
 Bude rozvedena informace na realizaci sekávání (více upřesnit proč má jednání trvat např. 4 h
atd.)
 Spojit se se SKAVem ohledně výstupů z 10. 3.
 Zájem o debatu v jednotlivých KS ukáže i celkově názor, zda je NS MAS na takové téma
připraveno

