Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II

Termín

28. května 2020

Místo

Distanční porada prostřednictvím online komunikačního nástroje

Přítomní

UK - Davidová, PA - Feyfarová, MS - Geherová, KV – Hendrichová, STK - Pošíková, OL - Machowská, KH Kulíšek, Machek, LI - Šulanová, ZK – Mužikovská, Vysočina – Havlíčková, garantka za výbor NS Kuthanová
Zápis ze setkání PS Vzdělávání v rámci projektu
1. AKTUÁLNÍ SITUACE V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH – DISKUZE O SČ
 Pardubický kraj – proběhlo první online jednání dle návrhu Kulíška a za spolupráce a podpory PS
Vzdělávání, plánují druhé na doladění názoru a závěry schválí KS MAS PK 11.6.2020
 Olomoucký kraj – proběhlo první jednání s P. Kulíškem, závěry budou schvalovány 16. 6. krajskou
sítí
 Karlovarský kraj – proběhlo prezenční setkání, vytváří se zápis, zasílat ho budou k vyjádření;
některá témata mají variantně
 Ústecký kraj – proběhlo první setkání on-line, bude druhé s P. Kulíškem
 Královéhradecký kraj – prezenční setkání plánováno pravděpodobně na 12. 6.
 Liberecký kraj - první setkání prezenční, druhé proběhne on-line
o poměrně problém se sejít, některé MAS se prolínají s KHK, materiály převážně nečetli,
setkání bude probíhat bez P. Kulíška
 Zlínský kraj – první schůzka až 10. 6. s P. Kulíškem
 Vysočina – zájem o projednání nevalný, kontaktován bude krajský předseda ze strany J.
Kuthanové a P. Kulíška
 Středočeský kraj – proběhlo první online setkání, druhé setkání proběhne 28. 5. také online za
podpory PS Vzdělávání dle varianty projednání J. Hrubého a aktivní účasti P. Kulíška
 Plzeňský kraj – pracují na přípravě prvního setkání
 Jihomoravský kraj – proběhla 2 setkání, dle varianty J. Hrubého, aktuálně měří míru shody a
snaží se o vytvoření finálního návrhu za kraj
 Jihočeský kraj – prozatím na mrtvém bodě
 Moravskoslezský kraj – proběhlo první online setkání, druhé 8. 6. pravděpodobně prezenčně za
přítomnosti P. Kulíška
 Z přímé facilitační činnosti P. Kulíška vyplývá široká znalost nejčastějších otázek, které se
v jednotlivých územích řeší. P. Kulíšek ocenil spolupráci a podporu Pracovní skupiny vzdělávání.
 Na setkání padl dotaz (do chatu-Feyfarová) na kapacitu setkání s prof. Veselým-odpověď
nezazněla. Dle jejího dodatečného upřesnění byl dotaz míněn tak, že se jedná o ojedinělou a
prestižní možnost zpřístupnit členům MAS (ředitelům, zřizovatelům) aktuální informace o
Středním článku díky NS MAS, je-li kapacita setkání dostatečná, což jsme na schůzce PS ještě
nevěděli.
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24. - 25. 6. 2020 setkání ke SČ – prezenční
o vyslat 1 – 3 osoby za kraj, celková kapacita do 30 osob
materiály z diskuzí v krajích
o na google disku je složka ke SČ – zde možnost vkládat nejrůznější materiály z diskuzí

2. AKTUÁLNÍ DĚNÍ V MAP, ŠABLONY, ŠABLONY NNO
 MAP III
o J. Machek kontaktoval p. Kračmara (ten je zodpovědný za svolávání jednání k přípravě
MAP III)
 v druhé polovině června bude setkání k přípravě MAP III, aktuálně se připravuje
prováděcí dokumentace, jsou všichni na home office, takže je to komplikované
o Vedení NS MAS bylo osloveno, aby aktualizovalo členy PS pro tvorbu MAP III
 PS Vzdělávání je za zachování stávající kontinuity – tedy zachovat osoby, které
se doposud účastnily jednání k přípravě výzev (M. Pošíková, J. Machek a P.
Kulíšek), neboť bude zajištěna jak odbornost, tak návaznost díky znalosti
předchozích projednaných výstupů, což se již mnohokrát při vyjednávání
osvědčilo.
 Šablony III – zjištění, novinky
o Středočeský kraj
 poměrně rychle reagují ze strany MŠMT – již vrátili první žádosti k opravě (nutné
podávat kalkulačku indikátorů v excel podobě!)
o Jihomoravský kraj
 již mají schválené některé žádosti – velká rychlost
o Pardubický kraj
 problém s tím, že školy mají poměrně málo financí k dispozici – pokud chtějí
realizovat personální šablony, pak nemají možnost výběru dalších šablon – tlak
na sdílené pozice
o Královehradecký kraj
 mají schváleno některé žádosti
 problém s rozpočtem (peněz je málo)
 Aktuální výpisy z MŠMT – čerpání Šablon
o zveřejněny k 25. 5. 2020
 Výsledky dotazníků
o M. Pošíková vyjednává, abychom v červenci dostali výsledky z dotazníků, které teď
školy vyplňují v rámci Šablon III – využijeme pro naše analytické zprávy
 Šablony pro NNO – uzavřená skupina na FB
o skupina je vytvořená-cílem je praktická výměna zkušeností mezi osobami, kt. tyto
šablony realizují
o menší problém se členy (těžká identifikace, nechceme pouštět neznámé lidi, které
nedokážeme identifikovat)
 přidávat jedině přes přátelství, skupina je viditelná
 pokud se budou přidávat další členové, tak dát vědět M. Pošíkové, kdo to je
3. PLÁNOVÁNÍ LETNÍHO SETKÁNÍ
 aktuálně 13 přihlášených
 ubytování – http://www.penzionlesnizatisi.cz/
 dva workshopy - návrhy
o Vizual Coach - https://www.visualcoach.cz
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2 lektorky z Prahy – podporují grafickou stránku koučinku, facilitace (jak si
zábavnou formou vizualizovat jednání apod.)
o Edukouc.cz - https://www.edukouc.cz
finanční strop pro lektory – do 15 tisíc Kč
program
o lektory vždy organizovat na dopoledne (6. a 7. 8.)

4. LEADERFEST
 tabulka vyplněna zajímavými projekty https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gx4YVGI_GGUxKDO5qhpuae3ps2W3AJzgrXbAWy7
YWCs/edit?usp=sharing
 do neděle zůstane tabulka otevřena – možnost ještě doplnit
 snaha všechny uvedené projekty odprezentovat
5. SKAV – J. Machek
 Úspěch pro každého žáka
o konference přesunuta na listopad 2020 (3. 11. 2020)
o Andy Hargreaves – původně jako hlavní host konference, v rámci konference s ním bude
rozhovor online
 Veletrh
o bude v lednu 2020 (namísto listopadu)
 Projekt Partnerství
o dvě pracovní skupiny – Well-being a Střední článek
o NS MAS se k Partnerství přihlásila, partnerství bylo ustaveno
o Rada Partnerství – nejvyšší orgán
 Aktuálně se čeká, kdo bude v Radě – za NS MAS bude J. Krist (předseda NS MAS)
o ostatní z řad MAS budou v PS ke SČ
6. DALŠÍ SETKÁNÍ
 22. 6. 2020, 12:30 – online
o setkání ke SČ a výstupům za kraje – společně se informujeme, jaké jsou výstupy, kdo se
chystá na setkání jet apod.
 29. 7. 2020, 9:00 – online
o koordinační setkání před výjezdem do Krkonoš

