Zápis z jednání pracovní skupiny pro financování
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509

Místo konání: zasedací místnost MAS Český les
Datum a čas: 19. listopadu 2019, 15.30
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod


Členové pracovní skupiny byli přivítáni a seznámeni s obsahem jednání.

2. Investiční záměry do 1. aktualizace Strategického rámce MAP II


Investiční aktivity / projektové záměry jsou součástí SR MAP II, který je každého půl
roku aktualizován.



Jedná se o aktivity, které školy či zájmové a neformální organizace plánují do roku 2023
realizovat – SR slouží minimálně jako nezbytný podklad a příloha pro žádosti o dotace
z IROP.



1. aktualizace je připravena ke schválení Řídícím výborem (s platností od 1. 1. 2020)
dne 10. 12. 2019.

3. Strategická část MAP II


Strategická část MAP II je připravena ke schválení pro Řídící výbor, který proběhne
10. 12. 2019.



Obsahuje: 1. aktualizaci Strategického rámce MAP II a Návrh neinvestičních aktivit.

4. Třetí evaluační zpráva


Cílem evaluace bylo zjistit, zda pracovní skupiny fungují efektivně nebo je potřeba
jejich průběh přenastavit.
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Evaluace měla tři metody, a to dotazníky pro členy PS (vzor dotazníku je přílohou č. 6
dokumentu Seznam a popis evaluací MAP II), diskusi v rámci PS a řízený rozhovor
vedoucího PS s hlavním manažerem.



Evaluace proběhla na základě 9 vyplněných dotazníků, jeden člen pracovní skupiny byl
nový, proto se evaluace neúčastnil.



Členové PS nemají ke znění 3. evaluační zprávy žádné připomínky a s jejími závěry
souhlasí.

5. Novinky IROP


Do 15. výzvy Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění
její dostupnosti (III.) byla podána jedna žádost o dotaci - Domažlice MŠ Petrovická.



Výzva 19 – Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její
dostupnosti (IV.) – příjem žádostí do 22. 11. 2019, výše alokace 600.578 Kč.

6. Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné
správy, škol a školských zařízení


Prioritou Programu OBP 2020 je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným
násilným a teroristickým útokům.



Oblasti dotační podpory se zaměřují na vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, tvorbu
bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, tvorbu koordinačního plánu,
vzdělávací akce, výcvikové akce, cvičení, nákup neinvestičních hmotných prostředků,
financování strážného a odborných lektorů, financování bezpečnostního manažera,
koordinačního pracovníka a administrativního pracovníka.



Žadatelé musí naplňovat priority uvedené v Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky
2017 – 2020 a dále postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných
prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých
cílů – 2020, včetně příloh a metodických dokumentů.
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7. Cizinci ve škole – kam se obrátit


Přítomní byli informováni o organizacích, na které se lze obrátit v případě, že se žákem
stane dítě s odlišným mateřským jazykem: NIDV, META, o.p.s., Centrum na podporu
integrace cizinců a Pedagogicko-psychologická poradna.



Dalšími možnostmi, které zazněly v rámci pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské
gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, jsou Vzdělávací program Varianty
(Člověk v tísni, o.p.s.), Nová škola, o.p.s. (Marie Bořkovcová) a Vzdělávací centrum
VIET SCHOOL s.r.o., které nově působí také v Domažlicích.



Mgr. Václava Forstová (PPP Domažlice) v rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti
upozornila, že Pedagogicko-psychologická poradna přijímá cizojazyčné žáky až cca po
dvou letech pobytu v ČR, kdy mají alespoň základně zvládnutý český jazyk.

8. Pozvánky na semináře


Přítomní byli pozváni na plánované akce a semináře:


„Skutečně zdravá škola aneb propojení zásad zdravé výživy s praktickými
aktivitami dětí a žáků“ – 26. 11. 2019 od 14.00 v zasedací místnosti MAS Český les



„Jak založit čtenářský klub aneb čtenářská dílna v praxi“ – 28. 11. 2019 od 14.00
v zasedací místnosti MAS Český les



„Holocaust na našem území aneb jak o něm mluvit s dětmi“ – 2. 12. 2019 od 13.30
v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem

9. Příští setkání


22. 1. 2020 v 15:30 v kanceláři MAS Český les, obsahem bude finální Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II. a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II.

V Domažlicích dne 19. 11. 2019
Jméno a podpis zhotovitele zápisu:

Marek Zachariáš

Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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