ZÁPIS jednání pracovní skupiny Vzdělávání rámci projektu

Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II
Termín

Čtvrtek 1. 4. 2021

Čas

9:00 – 11:00

Místo

Online jednání

Přítomní

Přítomni (PrintScreen) – E. Feyfarová, M. Pošíková, M. Hendrichová, J. Hrubý, G. Geherová, A.
Rasochová, L. Šulanová, M. Chytrová, J. Davidová, J. Machek, M. Husičková, P. Kulíšek
Hosté: Jiří (za E. Havlíčkovou), Hana Barboříková (MAS Dolnobřežansko)
Program jednání:
1. Kontrola zápisu-plnění úkolů (vč. návrhu Evi H.)
2. Aktuální info o SČ – MŠMT, Partnerství, Lenka Š, prosba J. Jirásko
3. OP JAK – navazující diskuse k VH
4. Různé – tabulka IROP a aktivity v KVK pro MŠMT (Markéta H.), dotace letní kempy a další dle vás
TEMATICKÝ DEN – PSYCHOHYGIENA POKRAČOVÁNÍ
•
•
•

obsah a termín dohodne E. Feyfarová s E. Havlíčkovou
o termín prozatím odložit na květen (předběžně 6. 5. 2021)
pokud bude více jak 100 účastníků, bude se realizovat přes NS MAS
cíl: jaké jsou možnosti k zapojení do různých projektů se zaměřením na psychohygienu/duševní
zdraví a jak vše aktivně řešit v územích

STŘEDNÍ ČLÁNEK – AKTUÁLNÍ INFO O SČ
•

přivítán nový stálý host PS Vzdělávání – Hana Barboříková (MAS Dolnobřežansko)
o kontakt: barborikova@mas-dolnobrezansko.cz
o mimo jiné se věnuje také přírodním zahradám – více info zde: http://prirodnizahrada.eu/
o v současné době vykonává také činnost pro MŠMT v souvislosti se SČ - má na starosti
komunikaci s MASkami, MAPy, starosty

Na jednání PS H. Barboříková referuje o SČ (postup ze strany MŠMT)
• MŠMT bude v prvé řadě směřovat podporu školám v těchto oblastech (skrze SČ)
o právní servis, mzdové a běžné účetnictví, VZ, investiční projekty, správa IT, směrnice BOZP,
personalistika, projekty
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•

pilotáž
o na 2 roky
o 2 SČ v okresech (Semily, Svitavy)
 Semily – koordinátor J. Jirásko
o 2 SČ ve spolupráci s krajem
o koncentrovaná profesionální podpora v oblastech
 management školy a správa organizace, řízení pedagogického procesu, kompetence
zřizovatelů, propojování místních aktérů, školské rady
o metodická pomoc školám
 školské a pracovní právo, správní řízení, ekonomika škol, digitalizace agend, vedení
matriky ve školních informačních systémech a výkaznictví, podpora strategického
řízení organizace, rozvoj pedagogického leadershipu, zprostředkování potřebné
podpory od jiných subjektů
o v další fázi bude podpora poskytována zřizovatelům a následně podpora dalším organizacím

Následně jsme společně hledali možnosti, jak může být PS Vzdělávání užitečná (myšleno komunikace PS
Vzdělávání směrem k MŠMT skrze H. Barboříkovou, a naopak)
• pí Barboříková bude zasílat pravidelné informace do PS (cca 14 dnů) o tom, jak se situace vyvíjí
o udělat v krajích online diskuzi pro ředitele škol, zřizovatele (za podpory MŠMT)
 mělo by zde zaznít – co je pilotáž, dát do celkového kontextu (MAPy, zřizovatelé),
možnost diskuze
• pí Barboříkové naopak pravidelně předávat informace z území
o sbíráme na G Disku https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGgBT80lOmxLjQfRQCsKKM4B4qiEwRlU3e0iXiw
4BxQ/edit?usp=sharing
o nutné je informovat o tom, co území potřebuje, podněty ze spodu (např. potřeba tvorby
metodik apod.)
• prosba J. Jiráska
o v území zjistit, zda jsme měřili zvyšování kvality vzdělávání/měření dopadů (formou např.
plošného dotazníkového šetření)
 zeptat se v krajích
 pokud o něčem víme – dát vědět H. Barboříkové
OP JAK – navazující diskuze k VH NS MAS
•
•
•
•

Na VH NS MAS zazněly informace o financích v OP JAK
SC 2.2 – oblast pro MAPy – celý operační program je finančně velmi slabý (MAP IV vychází finančně
velmi podobně jako MAP III – na MAP IV je tam 550 mil. Kč)
o výrazně míň také na Šablony pro školy!
dokument zde: https://opvvv.msmt.cz/clanek/programovy-dokument-operacniho-programu-janamos-komensky-op-jak.htm?a=1
dokumenty z VH NS MAS – budou na stránkách NS MAS

VÝZVA LETNÍ KEMPY
•

výzva zde: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021
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PLÁNOVANÉ AKCE
Tržiště pro vzdělávání – realizace v rámci Fóra MAP (pokud více jak 100 přihlášených realizace pod NS MAS)
• 22. 4. 2021, 8:00
• 6 organizací, které se představí plénu
Úspěch pro každého žáka – konference duben
• téma: wellbeing; představení verze SČ tak, jak půjde k diskuzi k veřejnosti
• budou se vytvářet diskuzní skupiny (v diskuzi mohou pomoci: E. Feyfarová, G. Geherová, M.
Hendrichová, J. Machek, P. Kulíšek, L. Šulanová)
STRATEGICKÝ RÁMEC – NOVÁ TABULKA
•
•

začít zaznamenávat do nové tabulky – na podzim mohou vyjít již nové výzvy IROP
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi/dokumenty.htm

TÉMATA NA DALŠÍ PS
Platformy v rámci NS MAS
• mají vznikat platformy, kde by se řešilo průřezově také vzdělávání
• model má být zhruba následující: když se min. 5 MASek chce setkat k řešení konkrétního problému,
tak se budou moci sejít na dané platformě
Wellbeing
• dotazníkové šetření

HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021
HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021
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:
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