ZÁPIS jednání pracovní skupiny Vzdělávání rámci projektu

Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II
Termín

Čvrtek 7. 1. 2021

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, L. Rumánková-Mužikovská, M. Dvořáková (host)
Program jednání:
1. Kontrola zápisů a úkolů z minulého jednání (Geherová)
2. Aktuální informace Veletrh SKAV (Machek)
3. Tématický den - Střední článek a Wellbeing v rámci Partnerství 2030+ (Pošíková)
4. Aktuální situace realizace MAP II – příprava tematického dne
5. Různé

1.

2.

3.

KONTROLA ZÁPISŮ A ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ

•
•

M. Pošíková: stav IPs projektů – zasláno před jednáním – ÚKOL SPLNĚN
G. Geherová: návrh článku, který bude upraven copywriterem NS MAS – ÚKOL TRVÁ

ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA - AKTUÁLNÍ INFO SKAV

•

Plánované akce SKAV:
o 21. – 22. 1. – Veletrh (online) - https://uspechzaka.cz/veletrh-uspech-pro-kazdeho-zaka-2021/
 Registrace spuštěna na konci prvního lednového týdne
o 20. 4. 2020 – konference Úspěch pro každého žáka – Michael Fullan
(https://michaelfullan.ca)
 Konference bude určitě on-line

TÉMATICKÝ DEN PARTNERSTVÍ 2030+
• Bude se konat v plánovaném termínu naší PS Vzdělávání tj. 4. 2. 2021, pozvánka již odešla (viz email 5.
1. 2020 od E. Malíkové)
• Bude prezentována i práce PS Wellbeing
• Co bude cílem:
o diskutovat naši představu, kde vidíme aktuální týmy MAP ve Středním článku podpory/ve
školském okrese
o diskutovat systém podpory wellbeingu žáků
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4.

5.

SPOLUPRÁCE S ČASOPISEM ŘÍZENÍ ŠKOL
• bude vybrán konkrétní článek, který se nechá upravit copywriterem NS MAS a následně se poskytne
do redakce Řízení školy
• G. Geherová navrhne, o který článek by šlo
• byl vyžádán redakční plán ŘŠ – k dispozici má G. Geherová
AKTUÁLNÍ SITUACE MAP II – PŘÍPRAVA TÉMATICKÉHO DNE (ANO/NE?)

Podnět přišel od M. Dvořákové
Moc Vás všechny zdravím a píši o tom, co nás aktuálně trápí.
Již téměř rok fungují školy v režimu, který velice negativně dopadá na realizaci projektu MAP, zejména na
implementační část. Obáváme se, že by mohlo dojít k nedočerpání projektu a tím i k ohrožení navazujícího
MAPIII.
Moc bychom chtěli poprosit, zda by k tomuto NS MAS nemohla iniciovat setkání, buď v rámci tématického
dne - sdílení dobré praxe mezi MAS, co se dá dělat v této době, aby to mělo smysl a školy to naopak
nezatěžovalo. Případně přizvat i zástupce MŠMT, jak případně projekty upravit, zda by i oni neměli nějaká
doporučení.
Máme info, že by nyní moc pomohlo například koordinované doučování ve spolupráci se školami, určitě je toho
víc co se dá dělat, jen je třeba to nějak v MAPech uchopit a umožnit případné změny i ze strany MŠMT. Za
zvážení podnětu předem děkuji.
Na daný podnět vznikly následující emailové reakce (pro potřeby zápisu jsou reakce zkráceny a zmíněno pouze
to nejdůležitější)
•

•

•

J. Krist
o potvrzuje, že plán čerpání rozpočtu v MAP II je i v území MAS Opavsko problémový
o očekává další náměty od jiných realizátorů MAP
o jako důležité vnímá jakýmkoli způsobem zasáhnout, aby nedošlo ještě k většímu propadu
kvality vzdělávání kvůli pandemii
M. Hendrichová
o vyjádřila se pouze za situaci v KV kraji
o výraznější problémy mají pouze v aktivitách, při nichž je nutné zapojit žáky (rodilý mluvčí, kurzy
podnikavosti apod.)
o v případě, že zbydou finanční prostředky v paušálu, budou pořízeny pomůcky a zavedena
půjčovna těchto pomůcek (aktuálně je mezi řediteli zjišťován zájem o pomůcky a půjčovnu)
o s ŘO OP VVV necítí potřebu řešit přesuny finančních prostředků
E. Feyfarová
o koordinace doučování plošně je neefektivní, každý region má jiné podmínky - šablony, MPI,
mobilní týmy, někde pod MAP, někde komunitní školy
o školy samotné to řeší také – doučováním např. školní družiny, kluby
o spíše chybí něco na podporu wellbeingu – rodiče unaveni, žáci přetíženi, nemůžou do školy,
mezi kamarády, doma náročné; chybí sport, chybí kontakt pro děti z menšin
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Reakce PS Vzdělávání
•

•

•
6.

v prvé řadě došlo k diskuzi nad možností realizovat doučování
o pokud budeme doučování řešit v rámci MAPu, pak je vhodné, aby byl doučovatelem pedagog
o nutné si stanovit cíl doučování: jestli podpora na přípravu k přijímačkám nebo jestli se věnovat
dětem se SVP
o shoda nad tím, že doučování je důležitá potřeba, ale nelze ji řešit celoplošně (každé území se
na to může dívat jinak, může mít odlišné potřeby)
následně bylo diskutováno, zda k tomuto tématu uskutečnit tematický den
o shoda – tematický den uskutečnit, ale využít formátu Fóra MAP
 vytyčit konkrétní téma, přizvat řečníka (odborný úvod) a pak následně diskuze ve
skupinách
o téma: psychohygiena – podpora rodičů, žáků (jak to zvládat)
o odborníci na téma psychohygieny: Semiramis (Lenka Bednářová – pozve M. Pošíková),
Nevypusť duši (https://nevypustdusi.cz)
18. 2. 2021, 9:00 – 11:00 – dohodnutý tematický den

DALŠÍ INFORMACE

Výjezdní setkání Plzeňsko
• Prozatím žádný posun od posledního jednání PS – vše ale platí
Návrh "Rychlopředstavovačky"
• nachystat setkání, kde by každý externí subjekt mohl prezentovat MAPům svůj produkt/službu • 15 min + 10 min na dotazy
• 25. 2. 2021, 9:00 – 12:00 (6 prezentujících), do 100 účastníků

7.

HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021

HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021
21. – 22 leden 2021

Veletrh

4. únor 2021

Videokonference, 9.00 – Tematický den Partnerství 2030+

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:

Datum odevzdání zprávy:

12. ledna 2021

M.P. nebude

8. ledna 2021

