ZÁPIS jednání pracovní skupiny Vzdělávání rámci projektu

Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II
Termín

10. 12. 2020

Čas

9:00 – 11:00

Místo

Online jednání

Přítomní

Přítomni (PrintScreen) – J. Machek; E. Feyfarová, M. Pošíková, M. Hendrichová, J. Hrubý, J. Davidová,
G. Geherová, Z. Odvody, E. Havlíčková, V. Kubernát, V. Machowská, A. Rasochová, L. Šulanová; M
Chytrová
Program jednání:
1. Kontrola zápisů a úkolů z minulého jednání (Geherová)
2. Informace z PS Střední článek v rámci Partnerství 2030+ (Pošíková)
3. Informace z MV OP VVV (Pošíková)
4. Aktuální situace přípravy MAP III v jednotlivých krajích (jednotliví členové)
5. Diskuse o potřebě animace škol 2023+ (jednotliví členové, snažím se přizvat kompetentní osobu
z MŠMT)
6. Příprava letního výjezdu (téma školení - Eva Havlíčková, Václav Kubernát)
7. Různé
Seznámení s programem-zasláno předem, doplněn o body ITI a zkušenost s ASZ v MAP a typy na
evaluátory viz dále

1.
2.

KONTROLA ZÁPISŮ A ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ
REFLEXE ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA + AKTUÁLNÍ INFO SKAV
•
•

Aktuálně se diskutuje místo/prostor MAP při zavádění Středního článku, prezentace Radě
Plánované akce SKAV:
o 21. – 22. 1. – Veletrh
Informuje H. Machek-vše postupuje dle plánu, na veletrh je opět připraveno 10 stejných workshopů
dopoledne i odpoledne, každý účastník se může na 2 přihlásit viz příloha Program a anotace-pracovní
verze
o

20. 4. 2020 – konference Úspěch pro každého žáka, opět se bude diskutovat i SČ

Termín konference v dubnu zůstává a určitě bude on-line.

Strana 2/6

Radě byl představen „prvonávrh“ fungování SČ, NS MAS zastupoval P. Čáp-výsledkem jednání je domluva
zorganizovat on-line setkání pro MAPy, kde budou představeny výstupy obou skupin. Nyní jsou v přípravě
návrhy výstupů a běží k nim diskuze, prosinec je dle harmonogramu obdobím konzultací v partnerských
organizacích. Návrh možných termínů za PS: 10.-11.2 + 24.-25.2. 2021, moderují L. Felcmanová, V. Srb
Přemýšlí se o vztahu stávajících MAPů a středního článku ve vzdělávání (SČ).
3.

INFORMACE Z MV OP VVV
• konalo s 21. zasedání
• stav k 27.11.2020-tabulka, chvála na činnost, jen MF se rozčiluje, že je vybráno120% alokace, pod PA
je 101 %, aby byla jistota čerpání. Více viz prezentace v příloze MV OP VVV.
• Stav OP VVV k 27.11.2020
• Evropské zdroje pro výzkum a vzdělávání
• Alokace OP JAK je nižší, než byla, jsme 0.9333 EUR-pro MAPIV
• Spolufinancování: současný stav by měl být zachován pro šablony i MAPy, nezisk O, obce 5%
• OP JAK zahájí v roce 2022, MAP IV bude vyhlášen 2023, realizace 2024,2025 do r. 2026, byl by
poslední, do té doby se odzkouší SČ
• Přehled systémových projektů

Tabulka zapojení do IPs-představovaly se APIV, tabulka nebyla aktualizována, už minule šlo o finální verzi-viz
tabulka. Využívají členové tuto tabulku? Ano, např. s ní pracovali u evaluace (Sokolov), a na počátku realizace
zaneseno do akčních plánů, při plánování a aktualizaci.
Úkol: MP napíše p. Tvarohovi, jestli došlo ke změně. Viz příloha MV OP VVV.
Hendrichová-je % spolufinancování jisté? Velčovský na místě (při on line) neodpověděl, zmiňoval to směrem
k vývoji a výzkumu pro VŠ, bude v odpovědích na dotazy. NA MV prezentováno v kontextu celého OP.
Diskuse členů-informace, že kraje uvažují o vytvoření společného prostoru za kraje, aby komunikovali
jednotně. Jde o celé školství (všechny stupně) zřejmě v rámci implementace Karty nerovnosti.
4.

SPOLUPRÁCE S ČASOPISEM ŘÍZENÍ ŠKOL
• Jako MAPy neumíme psát poutavé články – návrh na využití Copywritera od NS MAS
o Čáp požádán o využití z NS MAS M. Pošíkovou - souhlasí, ředitel oficiálně kapacity poskytne,
článek přepíší, máme to přislíbeno, vybereme článek a dáme ho přepsat, vyzkoušíme a
posoudíme. Dále to můžeme řešit i po své linii.

Úkoly: G. Geherová navrhne, o který článek by šlo.

•
•

Nový termín na dodání nových článků pro ŘŠ – podávat nejpozději do 20. 12. 2020
Vyžádán bude redakční plán od vedení redakce ŘŠ – G. Geherová

M.H přepracovala a vložila na disk a v Pardubickém kraji se také věnují a popř. vloží na disk, tak aby byl splněn
termín.
M. Chytrová-je zpracované video na tvorbu knížky, tvořily ji samy děti a hledáme tip, kde by se to dalo veřejně
prezentovat
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Čáp-plánují remake webu a lze i propagovat MAP na mistniakcniskupiny.cz v oblasti vzdělávání:
•
•
5.

odkaz. https://www.facebook.com/jihoceskatelevize/videos/1110414766027323
https://www.facebook.com/jihoceskatelevize/videos/1110414766027323

ZKUŠENOSTI S MAP III A ANIMACE ŠKOL
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

MŠMT prosí, zda bychom mohli doporučit MAP, který dobře funguje na území dvou krajů - analytik
Mezi Olomouckým a JM krajem je takový MAP.
Na problematickou komunikaci mezi MAP a KAP ve Zlínském kraji odpovídá ve svém vyjádření MSMT,
že stávající pravidla umožnují přesah mezi kraji a zůstane to tak. V Postupech MAP II již před vydáním
dokumentu je jasně stanovená povinnost MAP komunikovat s krajem, ve kterém je realizován (v
konkrétním případě tedy se dvěma kraji). V postupech KAP platí totéž zrcadlově.
PS si váží konzistentního přístupu ministerstva a že nás oslovili jako partnery. M. Pošíková
poděkovala členům PS, kteří pomohli při argumentaci.
Agentura Dům zahraničních služeb poskytuje statistiky, jak školy čerpají na mobility apod., zajistí Eva
Havlíčková, je to zajímavá pomoc do MAPů, vyžádá informace pro všechny kraje.
Pro PS dlouhodobě chceme projekt za PS na Erasmus, E Havlíčková může pomoci, její organizace je
konzultant Erasmu, tímto je zařazena do minitýmu pro využití Erasmu pro PS.
A. Rasochová-komentář k dopisu směrem ke Zlínskému kraji-věnovala se tomu Lída s A. Lahoda,
práce byla zúročena
Animace škol-je nabídka od pí Karešové, zda je zájem o seminář do konce roku, nebo v lednu, viz níže
Zkušenosti s přípravou MAP III z krajů
V. Machowská: seminář ano, dotaz na aktualizaci kontaktů - zajištěno, budou 2 cesty do PS a pak přes
Libosvára-dle standardizace (označení K rozeslání znamená poslat do kraje)
MAP III-10 ze 13 má ŘV letos, 12 na jaře, a Přerov půjde pod Agenturu, část MAS chtěla změnu území
ale vystrašili je, žádat bude regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, vyjednali si to na
ministerstvu, Uničovsko = katastrofa + MAP Olomouc drží stav stávající.
J. Davidová: běží dobře, do MAPIII všechna území, nyní bylo 12 MAP, s Bílinou nejasno, realizuje tam
ORP, ale měly by žádat, RSK v pohodě přes J.D, 5 MAP je už vyřešeno, podáno nemá nikdo, ale první
končí v 12.2021., RSK řeší souhlas ve 3 vlnách. Animace škol-většinově pod MAP
Z. Odvody a M. Hendrichová: všichni pokračují-5 MAP, uvažuje tam 1 MAS, zachována změna území,
RSK-až po změně vedení, stačí na jaře. Šablony-leden, hodně rozdílně realizace, často mají agentury,
ale např. v Mariánsko Lázeňsku se jim věnují jako miminkům
M. Chytrová: vše dělá krajský NPI, školení k šablonám měli a nepotřebují, RSK zatím nespěchá, končí
až počátkem r. 2022, nepodávají,
Doporučení – zvážují možnost prodloužit realizaci MAPů?
V. Kubernát: šablony běží méně, není zájem, nebo nepotřebují a dělají to školy sami, Plzeň končí
8.2021, zřejmě nestihnou navázat, jinak se velké změny nechystají.
G. Geherová: Do MAPu půjdou všichni, kdo končí v roce 2021 (moc nás není). Do MAP III se aktuálně
snažím natáhnout území, které to ve II vzdalo. RSK se u nás sestavuje nově, teď si zjišťují, kdo a kdy
bude potřebovat schválení. U Šablon animují celé území MAPu (i Opavu, která není v MASce), ale ta
potřeba tam je, takže to děláme trochu skrytě.
L. Šulanová: vše pokračuje stejně, 1. žádost počátkem roku, všichni chtějí navazovat, RSK se
aktualizuje a jedná průběžně, 2 MAP jsou už v ŘV, animace škol-nepotřebují seminář, pokud bude,
tak v lednu. NPI informovalo do telefonu, že budou neuznatelné náklady po 30.11., proč se taková
informace k nám dostane tak pozdě? Info šlo na FB od ředitelky školy a zlínského MPI.
Je-li rodilý mluvčí z MAP-je to 3. osoba, tedy do škol nemůže.
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•
•
•
•
•

•

A. Rasochová: žádost o prodloužení ORP Kroměříž, ředitelky MŠ mají obavy z realizace projektových
dnů – je třeba to vykomunikovat s pí Karešovou, přesné info zatím není
H. Machek- 1 MAP váhá a 1 změna žadatele (už má obrat), o prodloužení se uvažuje, RSK na 2x, po
novém roce, školení pro šablony-stačila by jasná stanoviska-nyní tuto šablonu nedělejte…, ale zájem
o seminář ano
M. Pošíková-RSK už poprvé ano, hodně žádostí až na jaře, realizuje většina ORP, menšina MAS, otázky
na tabulku max. hodnot na MAP III-zkušenost má Honza, animace někde intenzivně, někde málo
E. Feyfarová: 13 MAPů, pokračovat chtějí všechny, diskutuje se využití možnosti klastrů a změny
území, doporučení informace přesně do zápisu z ŘV pro RSK, zapojeny i všechny 3 ORP, šablony ano,
leden.
E. Havlíčková: MAP III-zůstávají stejní žadatelé, už na RSK, zajeté MAS, 1 nechce pokračovat, mají
progresivní KOUS - Koordinační uskupeni neziskových organizaci, Vysocina Education - vzdělávací
agentura, šablony-řešili stížnosti-projektové dny v MŠ MTU-pí Vítová, školení dělá pro animátory
z kraje
J. Hrubý: RSK se sejde leden/únor a duben 2020, komunikují výborně, předpoklad schválení nositelů
na těchto 2 setkáních, první asi bude ORP Bučovice, které v MAP II nebylo, pokud se podaří
zaktivizovat území

6.

INFORMACE A ÚKOLY Z VÝBORU
Úkol Výboru
• Vytvoření seznamu klíčových témat (klíčových slov) v oblasti vzdělávání, která by se měla objevit ve
strategiích MAS 2021 – 2027 – hotovo, doplněno komentářem J. Kuthanové, že přístup každé PS
může být jiný
7. DALŠÍ INFORMACE
MAP III
• Doplnit informace o MAP III na web NS MAS – M. Pošíková
Výjezdní setkání Plzeňsko
• Chceme téma leadershipu – návrhy lektorů
o Kveta Uhríková – 15 000 Kč/den
▪ Anotace: https://www.topvision.cz/nabidka/soft-skills/klic-k-uspesnemuleadershipu
o Tomáš Jíreček
▪ 17 000 Kč/10 osob/2 dny www.improvision.cz
o Eva Havlíčková-nabídka aktivit zaslána emailem předem:
Neformální vzdělávání, kompetence, sebepoznání, seberozvoj, SDG, kritické myšlení, participace, kariérové
poradenství, zdravý životní styl, EHMC2 - 5 témat, které stále chybí ve výchově a vzdělávání - ethics, healthy
life, media literacy, critical thinking, citizenship education - etická výchova, zdravý životní styl, mediální
gramotnost, kritické myšlení, výchova k občanství (včetně enviro).
Primární prevence, komunikace, leadership, práce se znevýhodněnými cílovými skupinami, mezinárodní
příležitosti pro mládež (programy a organizace, převážně Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Návrh plánu
workshopu na téma leadership, vedení, spolupráce s provazbou na s komunikací. domluví s
Odkaz zítra

Strana 5/6

Shoda PS na využití nabídky E. Havlíčkové, je to zajímavá možnost využít potenciál člena PS, vstřícná cena
cca 5 000. Kč. Václav K. se domluví s Evou H. na organizaci, kontakt na Evu (chat na PS) eva@hodinah.cz,
tel.:723902099. Zašle odkaz na ukázku online workshopu na téma Komunikace s dětmi II.
PRV projekty pro CSV – kdo navrhoval? /realizoval
- Naučné stezky z neproduktivních aktivit
- Čl20 – Rozličné projekty do škol a pro neformální vzdělávání
- Školní kuchyně, školkové zahrady, sociální zařízení ve školce, školní knihovna, zázemí školky – okna,
šatna, nová lina
Tip na preferenční kritéria – podnikatel se na praxi věnuje studentům,
Propojení se zemědělci:
- Zemědělec do jídelny, osvěta pro kuchařky…ukázkové dny pro kuchařky
- Exkurze na farmách
Spolupráce s Agenturou (ASZ)
V. M: roste význam ASZ – diskuze o povinné spolupráci v rámci MAP
•
•
•
•
•

nebudou MPI, u koordinovaného přístupu je povinnost spolupracovat (již nyní je ASZ člen ŘV),
spolupráce bude překlopena do nového období
Agentura má vyjednané alokace i v dalších OP (jako nyní).
Informace o úloze Agentury v MAP zatím nejasné.
Převažuje špatná zkušenost s Agenturou, je třeba upřesnit informace a sdílet zkušenosti, co je pro
území opravdu přínosné.

Komunikace s ITI v krajích – rozdílná situace v krajích, někde komunikace není problém, někde to řeší přes
krajskou síť a někde už uzavírají seznam projektů.
•
•
•
•
•

•

V JČ s MAS se nekomunikuje, týká se to všech oblastí rozvoje.
Brno se hodně rozšířilo, mají tam zástupce, uspokojí potřebu navýšení kapacit, pomohou MAS,
Plzeň-na on line NSK apelovali, že je třeba konkrétní seznam projektů, ale neví se dotace pro obce,
to je brzda.
Ve středních Čechách to taky funguje, ale obavy, že kdo je v sítovém projektu, nemůže žádat do
individuálních, neví se informace.
Každé ITI má svůj ŘV, jsou tam zástupci za obce v ITI, mají své diskuzní skupiny, někde běží setkáni
MAS v území + ITI, v některých krajích chtějí udělat i setkávání představitelů ORPů k tématu
vzdělávání
Úkol: Porovnání fungování ITI v krajích-téma na NS, protože panují velké rozdíly. Doporučení pozvat
si zástupce ITI na krajskou sít a poskytnout si vzájemně informace.

Typy na evaluátory – jsou-li, doporučit v rámci PS.

8.

HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021

HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021
20. – 23 leden 2021

Veletrh
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7. leden 2021

Videokonference, 9.00

4. únor 2021

Videokonference, 9.00

4. březen 2021

Videokonference, 9.00

1. duben 2021

Videokonference, 9.00

6. květen 2021

Videokonference, 9.00

3. červen 2021

Videokonference, 9.00

1. červenec 2021

Videokonference, 9.00

12. - 13. srpen 2021

Výjezdní zasedání PS, Plzeň

ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS
Termín konání:

Místo:

18. prosinec 2020

Poděkování Markétě a ostatním na závěr.
Budou 2 přílohy Program SKAV
MV OPVVV

Datum odevzdání zprávy:
11. prosince 2020

