Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II

Termín

30. dubna 2020

Místo

Distanční porada prostřednictvím online komunikačního nástroje

Přítomní

UK - Davidová, PA - Feyfarová, MS - Geherová, KV – Hendrichová, Odvody, JM - Hrubý, STK - Pošíková,
OL - Machowská, KH - Kulíšek, Machek, LI - Šulanová, Randáková, PL – Kubernát, kancelář - Kapková,
garantka za výbor NS - Kuthanová.
Zápis ze setkání PS Vzdělávání v rámci projektu
1. SPOLUPRÁCE SE SKAV – aktuální info M. Pošíková
 materiál o SČ rozeslán do emailu PS Vzdělávání
 můžeme použít při diskuzích v krajích apod.
2. DISKUZE O SČ VEDENÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ – podání souhrnné informace od P. Kulíška,
projednání konzultačního procesu (určení konzultanta a moderátora diskuze v krajích)
 diskuze v rámci krajů povede na návrh garantky J. Kuthanové konzultant (Petr Kulíšek) ve
spolupráci s moderátorem (předseda KS)
o cílem je, aby diskuze v krajích byly srovnatelné – snadněji se bude moct vyhodnotit názor
NS MAS
o P. Kulíšek pomůže s facilitací dané diskuze, ale pokud si KS rozhodne, že nic takového
nechce, tak nemusí tento postup zvolit
o kancelář NS MAS připraví materiál, jak by diskuze měly probíhat (kdo moderuje, kdo
facilituje)
 diskuzní fórum na webu – vytvoří se pod PS (pověřená K. Kapková + J. Libosvár)
o kdo bude moderovat diskuzi na fóru zatím nebylo stanoveno, P. Kulíšek s tím zatím
nepočítá, vedoucí PS počítá s tím, že bude jedním z moderátorů diskusního fora.
o vznik fóra – začátek května
 materiál o konzultačním procesu nastavený Kanceláří je hotový, představen byl 23. 4. 2020 na
online setkání s ředitelem NS MAS
o dojde ještě k úpravě časových horizontů, následně vše půjde do KS
o materiál bude představen na Výboru NS dne 12.5.2020
 možný problém s hromadnou odbornou diskuzí s prof. Veselým
o Veselý je zaneprázdněn
o pokud diskuze nevyjde, bude se muset jednat jinak
3. AKTUÁLNÍ SITUACE V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
DĚNÍ V MAP
 dát pozor na tabulku investic při aktualizaci
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Nemazat projekty podpořené z IROP ze seznamu invest. priorit v MAP, musí to být
stále vidět (dát třeba zvlášť tabulku - podpořené projekty)
Liberecký kraj
o bez problémů
o Jak učí školy na Frýdlantsku - https://www.frydlantsko.eu/2020/04/09/ucitele-vzkazujirodicum-dekujeme-za-spolupraci-jste-uzasni/
Karlovarský
o dělali aktualizaci investic, tabulka bez problému
o dělali taky dotazníkové šetření (jak si školy vedou v nouzovém stavu) – výstupy možné
dočíst
zde:
http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2020/04/MAP-KVII_dotaznik-skoly_nouzovy-stav_2020_04_16.pdf
Ústecký kraj
o setkání 12. 5. se všemi MAP
o MAPáci mají přehled o školách, co se v nich děje v době nouzového stavu
Plzeňský kraj
o problém špatného přenesení priorit do Strategického rámce – řeší se s Hrdličkou
o zjišťování aktuální situace ve školách ve spolupráci s NPIČR, MAPy nabízejí pomocnou
ruku, ale nedělají žádná dotazníková šetření
Pardubický kraj
o 11. 5. setkání Krajské Klima – setkání IPs projekty
o 13. 5. setkání IPo MAP v kraji

ŠABLONY II, III
 dotazník pro ukončení Šablon II a pro vstup do Šablon III (část evaluace cílů výzvy OP VVV)
o mimo jiné se zde vyhodnocuje také míra zapojení do realizace MAP
o konkrétně otázka 17 – ředitelé klikli, že se zapojili do MAPu – následně se ale otázka
rozbalila do několika podotázek, je jich spousta a většina už nemá chuť odpovídat na
další otázky – takže se rozhodne zakliknout jednodušší variantu (NE)
o vyhodnocení proto nebude zcela vypovídající
 rozhodně na to musíme pamatovat a následně se ohradit vůči MŠMT, že
vyhodnocování zapojení do MAP v rámci Šablon nebylo vhodným postupem
 je nutné vyžádat agregovaná data z dotazníků od MŠMT – M. Pošíková
 Šablony II
o V případě, že chce škola podat ŽoZ a prodloužit projekt, může tak učinit až v případě,
kdy se zruší vládní nařízení o uzavření škol (tj. od 25. 5. 2020). V opačném případě bude
ŽoZ vrácena zpět žadateli s poznámkou: Dobrý den, žádost o změnu týkající se
prodloužení realizace projektu byla vrácena k dopracování. Důvodem je stále trvající
uzavření škol. Žádost o změnu lze opět podat až po skutečném otevření školy. V té chvílí
bude znám skutečný počet dní uzavření školy.
 situace v krajích
o Liberecký kraj
 pomalu se školy rozjíždějí v podávání žádostí
o Karlovarský kraj
 posílají informace o Šablonách
o Ústecký kraj
 žádné zásadní potíže
o Plzeňský
 školy Šablony moc neřeší, je jich málo zapojených
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většinou si školy zajistí žádosti vlastními silami, moc nevyužívají konzultace
s MASkou
Moravskoslezký
 rozesílání veškerých informací
 zrealizován webinář pro školy na Šablony III
 některé školy aktivně žádosti už mají podané
Jihomoravský kraj
 školy již začaly podávat žádosti, některé vyčkávají v souvislosti s možným
prodloužením šablon II

ŠABLONY NNO
 Olomoucký kraj – velmi specifická situace
o žadatelem je MAS Šternbersko, ostatní MAS jsou partnery, pak jsou tam hostující
organizace (= jednotlivé NNO)
o zahájili realizaci 1. 3. 2020
 Pardubický kraj
o posouvají termín realizace
 Liberecký
o zahájení srpen, září
o realizuje se přes MASku
 Karlovarský
o realizuje Rada dětí a mládeže
 Ústecký kraj
o nemá čerstvé informace, jak to aktuálně teď v kraji je
 Plzeňský
o není informace, kdo tohle v kraji řeší
 Moravskoslezský
o realizuje Rada dětí a mládeže – velmi kvalitní spolupráce a informovanost v celém kraji
 Jihomoravský kraj
o realizují 4 MAS


vytvoření minitýmu – MASky v Šablonách pro NNO
o minitým si bude dle potřeby vyměňovat zkušeností v realizaci
o členové budou především – Olomoucký kraj (V. Machowská), Středočeský kraj (M.
Pošíková), Královéhradecký kraj (J. Machek), Liberecký kraj (L. Šulanová)

4. LETNÍ SETKÁNÍ
 v režii L. Šulanové (v záloze V. Kubernát)
 primárně chceme vyjet do Libereckého kraje (MAP Přiďte pobejt), ale z důvodu zvýšeného zájmu
o tuzemskou dovolenou budeme prostory hledat také v Plzeňském kraji (MAS Radbuza)
 do 7. 5. 2020 prověřit volné kapacity ubytovacích zařízení – L. Šulanová, V. Kubernát
 kapacita cca pro 12 – 15 osob
5. DALŠÍ AKTUALITY
MASKY V OBRAZE – referuje J. Karpačová
 veřejná zakázka
o vysoutěžený dodavatel – firma Everesta z Brna (https://www.everesta.cz)
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zajišťovat budou aktivity v oblasti měkkých a manažerských dovedností, a
v oblasti účetních a ekonomických kurzů
o kurzy IT – nepodařilo se vysoutěžit, nikdo se nepřihlásil, aktuálně vše dostal na starosti
p. Hasmann (nutné upravit parametry v zadávacím řízení; pokud se do září nepodaří
vysoutěžit, bude se žádat o změnu a prostředky se rozmělní mezi druhé dvě výše
uvedené aktivity)
aktivita Měkké a manažerské dovednosti
o proběhnout 2 uzavřené kurzy pro vrcholový management MAS, pořádané 2x během
realizace projektu na národní úrovni
aktivita Účetní, ekonomické a právní kurzy
o budou připraveny 2 uzavřené kurzy pořádané vždy v 7 regionech (NUTS2)
o firma Everesta bude realizovat kurzy v jednotlivých NUTS II
o nutné najít příhodné místo pro konání kurzu – úkolu se ujímají vždy zástupci za
příslušný kraj spadající pod NUTS II
 specifikace: kapacita pro cca 12 osob, možnost ubytování, stravování
 při hledání místa komunikovat již s pí Pavlíkovou (firma Everesta)
 pro kurzy budou vyhrazeny vždy tyto dny: úterý – čtvrtek (v jiné dny ne)
podrobně o projektu zde: http://nsmascr.cz/projekt-masky-v-obraze/kurzy-masky-v-obraze/
o hl. manažer: Jana Karpačová (jana.karpacova@nsmascr.cz; 603 165 188)
firma Everesta – kontaktní osoba
o eva.pavlikova@everesta.cz

LEADERFEST
 Hledají se inovativní projekty z oblasti vzdělávání
DALŠÍ SETKÁNÍ
 další termín setkání – předběžně 28. 5. 2020, kdyžtak dřív dle diskuze nad SČ

