5. INFOLIST O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II
VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN
(duben – červen 2019)

PRACOVNÍ SETKÁNÍ
ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Jednání Řídícího výboru se v tomto období uskutečnila dvě, a to 25. 04. 2019 a 06. 06. 2019.
Na dubnovém jednání byly schváleny cíle k jednotlivým prioritám Strategického rámce MAP II do roku
2023 a Akční plán na období 04/2019 – 06/2020. Řídící výbor dále projednal 2. evaluační zprávu a
Průběžnou sebehodnotící zprávu. Obě posléze jednomyslně schválil. Aktualizovány byly také
dokumenty Organizační struktura, Komunikační plán a Seznam a popis evaluací.
Obsahem červnového jednání bylo schválení Strategického rámce MAP II do roku 2023. Jeho
cílem je především identifikovat velké investiční záměry ale i drobné aktivity, které školy či zájmové a
neformální organizace plánují do roku 2023 provést. Dokument byl předán Plzeňskému kraji. Bez
tohoto platného dokumentu by školy na své investice nezískaly dotace.
Další jednání Řídícího výboru je plánováno na prosinec 2019.
PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupiny se v uvedeném období nesešly. Příští jednání všech pracovních skupin se
uskuteční v září 2019.

VÝSTUPY
Na šestém a sedmém jednání Řídícího výboru byl schválen Akční plán na období 04/2019 –
06/2020, 2. evaluační zpráva, Průběžná sebehodnotící zpráva a Strategický rámec MAP II do roku
2023.
AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 04/2019 – 06/2020

Akční plán na období 04/2019 – 06/2020 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský
Týn. Na dokumentu aktivně spolupracovalo všech padesát základních a mateřských škol v území, jež
v něm zformulovaly konkrétní aktivity, kterými se budou rámcově zabývat následujících patnáct
měsíců.
2. EVALUAČNÍ ZPRÁVA

2. evaluační zpráva se věnuje evaluaci Implementaci MAP II (vzdělávacím aktivitám). Do
evaluace se zapojilo celkem 148 účastníků z 9 vzdělávacích akcí. Úroveň všech 9 akcí byla hodnocena
jako vysoká, akce byly dobře zorganizovány, lektoři byli skuteční odborníci, jejich výklad byl
srozumitelný a pro účastníky zajímavý.
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PRŮBĚŽNÁ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Tento dokument hodnotí prvních 12 měsíců realizace projektu a byl vytvořen podle
předepsané šablony. Věnuje se uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčovým aktérům,
jednotlivým aktivitám projektu, osvědčeným a neosvědčeným aktivitám, ale také konkrétním
výstupům, očekávaným výsledkům a udržitelnosti projektu.
STRATEGICKÝ RÁMEC MAP II DO ROKU 2023

Jeho cílem je předevší identifikovat projektové záměry a drobné aktivity, které školy či
zájmové a neformální organizace plánují do roku 2023 provést. Strategický rámec bude sloužit
minimálně jako nezbytný podklad a příloha pro žádosti o dotace z IROP. Kromě výčtu konkrétních
projektových záměrů škol obsahuje vizi vzdělávací politiky v území a popis stanovených priorit, vč.
konkrétních cílů definovaných pracovními skupinami projektu.
Všechny výstupy projektu naleznete na našich webových stránkách www.map.masceskyles.cz.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
V průběhu dubna až června proběhlo 9 vzdělávacích aktivit, které byly určeny jak
pedagogům, tak rodičům, dětem a široké veřejnosti. Zhodnocení průběhu akcí je k dispozici na našich
webových stránkách.
 Výměna zkušeností „Pojďme se inspirovat aneb inkluze u nás a jinde“
 Seminář „Rozvíjení čtenářské pregramotnosti v podmínkách mateřské školy“
 Seminář „Komunikace pedagogických pracovníků s rodiči dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami“
 Akce „Pasování prvňáčků na čtenáře“
 Akce „Den s Policií“
 Seminář „Montessori matematika v mateřské škole“
 Akce „Poznej svoji budoucí základní školu“
 Exkurze na Střední průmyslovou školu Klatovy
 Exkurze „Hasiči sjíždí po tyči“
Kromě těchto akcí se 6. 6. 2019 uskutečnilo školení Řídícího výboru. Školení vedla
Bc. Markéta Mížová, expertka na vzdělávání v MAP z Agentury pro sociální začleňování, která se
v rámci něj věnovala rovným příležitostem ve vzdělávání.
Zájemcům o aktuální informace o našich vzdělávacích akcích, jednáních pracovních skupin, ale i
novinkách v oblasti dotačních výzev či zajímavé články z oblasti školství nabízíme náš facebookový
profil MAP ORP Domažlice, ORP Horšovský Týn II.
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