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ÚNOR
• 5. jednání ŘV
•Konzultační proces (priority a VIZE SR MAP)
•Semináře a workshopy
•Evaluace vzdělávacích akcí

BŘEZEN
•5. jednání pracovních skupin
•Finalizace cílů priorit do SR MAP
•Sběr projektových záměrů do SR MAP
•Semináře a workshopy
•Průběžná sebehodnotící zpráva

DUBEN
• 6. jednání ŘV
• Konzultační proces (cíle priorit do SR a Akční plán na období 04/2019 – 06/2020)
• Sběr projektových záměrů
• Semináře

HARMONOGRAM MAP II
KVĚTEN
•Semináře a workshopy
•Finalizace SR MAP a Strategické části MAP
•2. zpráva o realizaci projektu
•Konzultační proces – SR MAP
•Stanovení cílů k jednotlivým prioritám SR MAP – 1.aktualizace

ČERVEN
•7. jednání ŘV
•Školení členů ŘV
•Infolist o průběhu realizace projektu (za 4 - 6/2019)
•Semináře a workshopy

PS PRO FINANCOVÁNÍ
 Finalizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
 Návrh prioritizace projektových záměrů ve SR MAP
 Akční plán na období 01.04.2019 - 30.6.2020
 návrh financování aktivit
 2. evaluační zpráva - Evaluace Implementace MAP
 Novinky IROP

PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY SR MAP
 Sběr projektových záměrů probíhal v průběhu března a dubna
 osloveny všechny školy, ZUŠ, obce, organizace
neformálního vzdělávání
 V průběhu dubna byly podepisovány dohody/souhlasy k
jednotlivým záměrům:
 Souhlas zřizovatele
 Dohoda o efektivní využitelnosti investice - zřizovatelé
 Dohoda o potřebnosti a využitelnosti investice - zřizovatelé
 Probíhá kompletace projektových záměrů do SR MAP
 K připomínkám v rámci konzultačního procesu budou zaslány
všem školám, obcím, ZUŠ, organizacím neformálního
vzdělávání

PRIORITIZACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VE SR MAP
ZPŮSOB PRIORITIZACE DOPORUČENÝ PS PRO FINANCOVÁNÍ
Začátek realizace projektu (přednost mají záměry se začátkem
realizace v roce 2019).
2.
Stav přípravy projektu (přednost mají záměry ze zpracovanou
projektovou dokumentací, se stavebním povolením apod.).
3.
Záměry určené jako prioritní příslušnou pracovní skupinou.
4.
Cíle priorit dle prioritizace ŘV (přednost mají záměry vztahující se
k cílům priorit, které určil jako prioritní ŘV – první tři priority
5.
Existence aktuální dotační výzvy (přednost mají záměry, ke kterým
existuje aktuální dotační program)
Prioritní záměry jsou ty, které splňují podmínku 1 a k tomu minimálně
jednu z podmínek 2, 3, 4 nebo 5.
1.

CÍLE K JEDNOTLIVÝM PRIORITÁM SR




Na lednových a březnových jednáních PS
byly finalizovány jednotlivé CÍLE
schválených priorit Strategického rámce
Cíle prošly v dubnu konzultačním procesem
s veřejností – bez připomínek

AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ
1.4.2019 – 30.6.2020








ŘV v únoru navrhl priority, kterou jsou v AP
rozpracovány
Pracovní skupiny definovaly na březnových
jednáních konkrétní aktivity do Akčního plánu
Pracovní skupina financování navrhla zdroje
financování jednotlivých aktivit
Pracovní skupina pro rovné příležitosti potvrdila,
že všechny navržené aktivity jsou v souladu se
zásadou rovného přístupu ke vzdělání

LOGICKÉ RÁMCE, PROJEKTOVÉ FIŠE






Úkolem ŘV je rozhodnout, které aktivity z Akčního plánu budou
rozpracovány do formy logického rámce nebo projektové fiše
Návrh RT: Z Akčního plánu na období 1.4.2019 – 30.6.2020 není potřeba
žádné aktivity dále rozpracovávat.
Zdůvodnění: Reálný význam má rozpracovávat pouze aktivity spolupráce
a ty jsou nyní všechny velmi podrobně popsány v žádosti o projekt, v
podstatě do podoby logických rámců.

2. EVALUAČNÍ ZPRÁVA


Evaluační šetření Implementace MAP (vzdělávacích akcí) proběhlo v únoru a
březnu, výsledná evaluační zpráva byla předložena k projednání PS v březnu



Cílová skupina: účastníci vzdělávacích aktivit



Evaluace proběhla na základě vyplněných a odevzdaných hodnotících dotazníků
účastníky



Evaluováno bylo 9 vzdělávacích aktivit a workshopů, které proběhly v období od
25.9.2018 do 28.2.2019. Celkem bylo odevzdáno 148 vyplněných dotazníků



Závěrečné doporučení pro Řídící výbor:
„Na základě evaluačního šetření nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky
při realizaci aktivit implementace. Z výsledků je patrné, že účastníci jsou se
vzdělávacími aktivitami spokojeni jak z pohledu jejich přínosu, tak z hlediska
organizačního. Ke vzdělávacím akcím nebyly žádné zásadní připomínky ze strany
účastníků. Realizační tým bude tedy nadále vybírat lektory a témata akcí
nastaveným způsobem.“

PRŮBĚŽNÁ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA
STRUKTURA ZPRÁVY:
 Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví
aktéři
 Aktivity projektu
 Osvědčené aktivity:







Neosvědčené aktivity:






Pracovní skupiny
Vzdělávací akce
Setkání Řídícího výboru
Facebookové stránky
Evaluace Ročního akčního plánu

Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost
Shrnutí

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY


Proběhla aktualizace následujících dokumentů:
 Organizační struktura
 Změna ve složení ŘV a PS
 Nový Statut ŘV
 Doplněn obsah jednání ŘV a PS
 Komunikační plán
 Konzultační proces v médiích bude
probíhat nově 2x ročně (původně 4x ročně)
 Změna termínu podpory znalostních
kapacit ŘV
 Seznam a popis evaluací
 Drobné změny v harmonogramu

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Rozvíjení čtenářské pregramotnosti v
podmínkách mateřské školy“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO
ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn Vás zve
na seminář zaměřený na strategie čtenářské
pregramotnosti a jejich aplikaci při práci s pohádkou.
Kdy: úterý 30. dubna 2019 od 9,30 hod.
Kde: zasedací místnost MAS Český les, Chodské
náměstí 75, Domažlice

Lektor: Mgr. Světlana Cozlová (64. MŠ, Plzeň)

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
„Pojďme se inspirovat aneb inkluze u nás a jinde“
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP
Horšovský Týn Vás zve na akci zaměřenou na výměnu zkušeností v oblasti inkluze.
Kdy: úterý 30. dubna 2019 od 13,00 hod.
Kde: Infocentrum Kdyně, Nádražní 314

Vystupující:


PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D., ZŠ Klatovy, Čapkova



Mgr. Světlana Cozlová, 64. MŠ Plzeň



Mgr. Martina Macánová, ZŠ a MŠ Stod



Mgr. Alena Krutinová, ZŠ a OŠ Horšovský Týn

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU



Termín: červen 2019
Hlavní body jednání:
1.
2.
3.
4.

5.





Schválení Strategického rámce do roku 2023
Konečný výběr priorit pro 1.aktualizaci SR MAP
Aktualizace Dohody o prioritách pro 1. aktualizaci SR MAP
Stanovení cílů k jednotlivým prioritám k 1. aktualizaci SR MAP
Školení ŘV

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

DĚKUJEME ZA POZORNOST

