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VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY


Volba Předsedy a Místopředsedy probíhá veřejně



Rozhodnutí ŘV je přijato většinou hlasů přítomných členů



Každý člen ŘV má jeden hlas

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ










Nedostatečná finanční podpora organizačního, materiálního a
vzdělávacího zabezpečení rozvoje čtenářské gramotnosti a
pregramotnosti
Absence organizovaného zajištění výměny zkušeností, vzdělávání
pedagogů a nedostatečné materiální zabezpečení v oblasti
matematické gramotnosti a pregramotnosti
Nedostatek časových a finančních možností k dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí a
nedostatek financí na revize a údržbu ICT vybavení
Neodpovídající hmotná podpora a nedostatek kvalitního vzdělávání
pedagogů v oblasti polytechniky
Nedostatečný srovnávací nástroj úrovně matematické/čtenářské
pregramotnosti a gramotnosti pro žáky daného věku a ročníku a
nedostatečný rozvoj mentoringu

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ










Velký počet a věkový rozsah dětí ve třídách MŠ
Nedostatečná spolupráce škol různých úrovní a
dalších specializovaných organizací a služeb v
oblasti inkluze
Obtížnost a finanční náročnost upravit organizaci
a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků
se SVP
Přenášení zodpovědnosti za výchovu a
vzdělávání dětí a žáků ze strany rodičů na školu
vyplývající z nedostatečné spolupráce rodiny a
školy
Neodpovídající technický stav a vybavení
některých školských zařízení včetně venkovního
prostředí škol

VÝBĚR PRIORIT DO STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP II,
AKTUALIZACE DOHODY O PRIORITÁCH











ŘV MAP z Návrhu priorit rozvoje vzdělávání vybere priority, které budou
zařazeny do Strategického rámce MAP (SR MAP).
Každý člen ŘV má možnost přidělit každé prioritě body na škále 1 – 10:
 prioritě s nejvyšší důležitostí udělí 10 bodů,
 prioritě s nejnižší důležitostí udělí 1 bod
 žádná z priorit nemůže získat stejný počet bodů.
Pokud člen ŘV navrhuje některou z priorit do SR MAP nezařadit, ve
sloupci bodové ohodnocení tuto prioritu označí křížkem.
Priority budou seřazeny dle počtu dosažených bodů.
Pokud alespoň jeden člen ŘV navrhne některou z priorit do SR
nezařazovat, proběhne o tomto v rámci ŘV diskuse.
Pokud některé z priorit získají stejný počet bodů, dojde k hlasování.

SCHVÁLENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ROČNÍHO
AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 2017/2018






Roční akční plán (RAP) na období 2017/2018
měl platnost do 31. 12. 2018, navazovat měl
Akční plán na období od 01. 01. 2019 – 30.
06. 2020 (AP1)
S ohledem na skutečnost, že ŘV dosud
nevybral priority, které budou v AP1
rozpracovány do cílů, a PS ještě
nepřipomínkovaly cíle jednotlivých priorit, které
budou rozpracovány v AP1 na další období,
navrhuje RT prodloužení RAP do 31. 03. 2019
Navazovat bude AP1 na období 01. 04. 2019 –
30. 06. 2020 - bude zpracován na základě
priorit a cílů zkonzultovaných s ŘV a PS

DEFINOVÁNÍ PRIORIT DO AP1


Cílem je definování priorit, které je potřeba rozpracovat do Akčního plánu na
období 01. 04. 2019 – 30. 06. 2020
 Návrh RT – zařadit všechny priority vyjma priorit:
 Nedostatečný srovnávací nástroj úrovně matematické/čtenářské
pre/gramotnosti pro žáky daného věku a ročníku a nedostatečný rozvoj
mentoringu




Velký počet a věkový rozsah dětí ve třídách MŠ.




Důvod: cíle, které již PS k této prioritě diskutovaly, nejsou v období plnění AP1
kapacitně dosažitelné, doporučujeme jejich zařazení až do AP2
Důvod: PS doporučují tuto prioritu více rozpracovat, resp. v tuto chvíli je
obtížné stanovit takové cíle a konkrétní aktivity, které by byly v následujícím
období dosažitelné a zároveň v souladu s platnou legislativou

Návrhy konkrétních aktivit
 ŘV má možnost navrhnout konkrétní aktivity ve vybraných prioritách, které
by v AP1 neměly chybět (např. vzdělávací aktivity na téma digitální
gramotnosti, osvětové akce zaměřené na inkluzi, setkání ředitelů, apod.)

SCHVÁLENÍ
AKTUALIZACE
VIZE DO
ROKU 2023

INFORMACE O PRŮBĚHU PROJEKTU
PROSINEC
•Finalizace Analytické části MAP
•Konzultační proces k Analytické části MAP
•SR MAP - aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP

LEDEN
• 5. jednání pracovních skupin
•SR MAP – aktualizace VIZE
•Seminář „Příběh jídla aneb propojení zásad zdravé výživy s praktickými aktivitami dětí
a žáků“
•Setkání ředitelů školských zařízení s ČŠI
•Infolist o průběhu realizace projektu (za 10 - 12/2018)

ÚNOR
• 5. jednání ŘV
• Evaluační zpráva - Evaluace Implementace MAP
• Semináře a workshopy (viz pozvánky)
•Aktualizace výběru cílů k jednotlivým prioritám do SR MAP

HARMONOGRAM MAP II
BŘEZEN
• 6. jednání PS
• Akční plánování - Akční plán na období 1.4.2019 – 30. 6. 2020
• Předávání informací KAP
• Semináře a workshopy
•1. Průběžná sebehodnotící zpráva
• Sběr investičních záměrů škol do SR MAP

DUBEN
•6. jednání ŘV
•Konzultační proces - cíle do SR MAP, Akční plán
•Infolist o průběhu realizace projektu (za 1 - 3/2019)
•Semináře a workshopy
•Kompletace SR MAP

PS PRO FINANCOVÁNÍ
 Aktualizace VIZE do roku 2023
 Návrh aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP II
 Návrh cílů k prioritám Nedostatek časových a finančních možností
k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
digitálních kompetencí a nedostatek financí na revize a údržbu
ICT vybavení, Neodpovídající technický stav a vybavení některých
školských zařízení včetně venkovního prostředí škol a Velký počet
a věkový rozsah dětí ve třídách MŠ
 Novinky IROP

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Školní šikanování“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP
Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn Vás zve
na seminář zaměřený na školní šikanu a praktické rady,
jak šikaně předcházet.
Kdy: pondělí 25. února 2019 od 13,00 hod.
Kde: ZŠ Kout na Šumavě
Lektor: Mgr. Michaela Veselá (Společně k bezpečí, z. s.)

POZVÁNKA NA WORKSHOP
„Rodič dítěte v inkluzi – spojenec nikoliv nepřítel“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP
Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn Vás zve
na workshop zaměřený na pomoc pedagogům zorientovat
se v komunikačních situacích s rodiči dětí a žáků se SVP.
Kdy: úterý 26. února 2019 od 15,00 hod.
Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské
náměstí 75, Domažlice
Lektor: Bc. Lenka Ticháčková, DiS. , Centrum Ouško

POZVÁNKA NA WORKSHOP
„Gravírování laserem v praxi základní a
střední školy“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
Vás zve na workshop zaměřený na zpestření
školní polytechnické výuky ukázkou práce na
mobilním laseru.
Kdy: čtvrtek 28. února 2019 od 15,30 hod.
Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské
náměstí 75, Domažlice
Lektor: Ing. Petr Václavík, SPŠ Klatovy

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU



Termín: 25. dubna 2019
Hlavní body jednání:
1.
2.
3.
4.





2. evaluační zpráva
Aktualizace výběru cílů do SR MAP
Akční plán na období 01. 04. 2019 - 30. 6. 2020
Průběžná sebehodnotící zpráva

O přesném datu a místu konání budete
informováni minimálně 10 dní před konáním
akce
Podklady k projednání obdržíte nejméně 5 dní
předem

DĚKUJEME ZA POZORNOST

