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SHRNUTÍ POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ PS
 Poslední jednání PS proběhlo
distanční formou v dubnu 2020 –
řešila se následující témata:
 4. evaluační zpráva - evaluace
naplňování priorit a cílů MAP II
 Priority a cíle ke 2. aktualizaci SR
MAP II

 Akční plán na období 7/2020 –
12/2021

SHRNUTÍ POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ ŘV
 Poslední jednání Řídícího výboru proběhlo
taktéž distanční formou, a to v květnu 2020 –
schváleny byly následující body:
 4. evaluační zpráva – evaluace naplňování
priorit a cílů MAP II
 Průběžná sebehodnotící zpráva
 Priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
 Akční plán na období 7/2020 – 12/2021
 Dohoda o prioritách
 Soulad investičních potřeb se SR MAP II
 SR MAP II – 2. aktualizace od 1.7.2020

5. EVALUAČNÍ ZPRÁVA
- EVALUACE AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 4/2019 – 6/2020
 Cílová skupina: realizátoři jednotlivých aktivit
definovaných v Akčním plánu na období
4/2019 – 6/2020 a Ročním akčním plánu na
období 2017/2018 (prodloužená verze)
 Cíl evaluace: zjistit naplňování aktivit
naplánovaných v akčních plánech, jejich
výsledky a dopady na realizátory či ostatní
cílové skupiny, dále přínosy ke strategii MAP
a na základě tohoto stanovení dalších kroků
v procesu rozvoje a aktualizace MAP
 Metoda evaluace: strukturované dotazníky
určené ředitelům školských zařízení

5. EVALUAČNÍ ZPRÁVA
- EVALUACE AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 4/2019 – 6/2020
 Strukturované dotazníky byly zaslány
ředitelům školských zařízení dne 24. srpna
 Termín odevzdání byl do 4. září
 Pokud Vaše zařízení vyplněný dotazník
dosud nedodalo, nejzazší termín pro
dodání je do 25. září!

PRIORITY A CÍLE KE 3. AKTUALIZACI
SR MAP II
 1. aktualizace SR MAP II proběhla v 11-12/2019.
Priority a cíle v rámci této aktualizace zůstaly
beze změny. Aktualizovány byly pouze projektové
záměry škol.
 2. aktualizace SR MAP II proběhla v 4-5/2020.
Aktualizovány byly kromě projektových záměrů
škol také priority a cíle SR MAP II.
 V rámci 3. aktualizace navrhuje RT
vycházet z priorit a cílů, které schválil ŘV
per rollam v 05/2020.

INFORMACE K ŠABLONÁM III
 Šablony III. –MŠ a ZŠ
 Vyhlášení výzvy : 31. března 2020

 Datum ukončení příjmu žádostí: 29. června 2021, 14.00 h.
 Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
 Minimální délka realizace 12 měsíců

 Maximální délka realizace 24 měsíců
 Alokace na výzvu: 4 mld. Kč
 Minimální výše na projekt: 100 tis. Kč
 Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků
x 1 500 Kč); zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele.

INFORMACE K ŠABLONÁM III
 Povinná aktivita (pro MŠ i ZŠ)
 Projektový den ve výuce
 Šablona dle výsledků dotazníkového šetření

 Stávající - Personální podpora
 Školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog,
chůva (pouze MŠ do 31.8.2020), školní kariérový poradce (pouze ZŠ)

 Stávající ostatní – snížení počtu šablon
 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 Projektový den ve škole - spojení do jedné šablony se šablonou Zapojení
odborníka z praxe do výuky (MŠ i ZŠ)
 Projektový den mimo školu (MŠ i ZŠ)
 Klub pro žáky ZŠ (zrušení variant aktivity)
 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení (MŠ i ZŠ)
 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ –
doplněno o možnost realizovat jednotlivá setkání i jako komunitně osvětová
- bude zařazeno i pro ZŠ
 Tandemová výuka (pouze ZŠ)
 Využití ICT ve vzdělávání (MŠ i ZŠ)

INFORMACE K ŠABLONÁM III
 Šablona nová
 Zahraniční mobility pedagogických pracovníků (téma:

práce s heterogenní skupinou, zvyšování pedagogických
kompetencí pedagogů, ne jazykové vzdělávání)
 Šablony, které dále nabízeny nebudou
 DVPP (Novela zákona č. 563/2004 Sb. –zrušení akreditací
DVPP pro průběžné vzdělávání)

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Asistent pedagoga a jeho
role ve třídě“


v tuto chvíli je tento termín zrušen, v jednání je on-line
varianta

Seminář určený pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Lektorka: Mgr. Jana Pernica Horáčková, expertka
na inkluzivní vzdělávání Odboru sociálního
začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Montessori matematika
v praxi MŠ“
Výuka matematiky Montessori metodou v
konkrétní školce
Lektorka: Mgr. Erika Benediktová
Kdy: středa 23. září od 9,30 hod.
Kde: Montessori centrum Pelíšek, náměstí
Míru 55, Poběžovice

POZVÁNKA NA AKCI
„Posezení u kulatého stolu s
veřejností“
Kdy: čtvrtek 24. září od 16,00 hod.
Kde: MAS Český les, Chodské náměstí 75, Domažlice

DISKUSE
Máte-li jakékoliv připomínky, námitky,
návrhy, teď je ten správný čas na jejich
sdělení!

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ


Termín: 23. listopad v 15:30



Místo:



Obsah:
 Investiční záměry do 3. aktualizace SR
 Analytická část MAP II - nové poznatky z
existujících strategií

kancelář MAS Český les, z. s.
Chodské náměstí 75, Domažlice

DĚKUJEME ZA
SPOLUPRÁCI

