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: 17. září 2020, 15:30
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod
 Členové pracovní skupiny byli přivítáni a seznámeni s obsahem jednání.
2. Shrnutí posledního jednání PS – duben 2020
 Členům pracovní skupiny bylo připomenuto, které dokumenty byly projednány na PS
konané distanční formou v dubnu 2020
o 4. evaluační zpráva - evaluace naplňování priorit a cílů MAP II
o Priority a cíle ke 2. aktualizaci SR MAP II
o Akční plán na období 7/2020 – 12/2021
3. Shrnutí posledního jednání ŘV – květen 2020
 Členové pracovní skupiny byli informováni o průběhu jednání ŘV distanční formou
v květnu 2020 a hlasování per rollam.
4. Pátá evaluační zpráva
 Evaluovány jsou aktivity obsažené v Akčním plánu na období 4/2019 – 6/2020 a
Ročním akčním plánu na období 2017/2018 (prodloužená verze).
 Šetření probíhá formou dotazníků, které byly zaslány ředitelům školských zařízení
24. srpna s termínem odevzdání do 4. září.
 Členové PS byli seznámeni s konceptem Páté evaluační zprávy a požádáni o vyplnění
dotazníku, pokud jej jejich školská zařízení doposud neodevzdala.
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5. Priority a cíle ke 3. aktualizaci Strategického rámce MAP II (SR MAP II)
 3. aktualizace SR MAP II bude schvalována Řídícím výborem v 10/2020.
Aktualizovány mohou být kromě investičních záměrů škol také cíle zvolených priorit.
 Členům PS bylo připomenuto znění aktuálních priorit a cílů, které schválil ŘV na svém
jednání v 05/2020. Členové byli vyzváni k připomínkám a komentářům.
 Nikdo z členů neměl žádné připomínky ani návrhy na změny nebo doplnění.
6. Informace k Šablonám III
 Členům byly shrnuty obecné informace k vyhlášení Šablon III – důležitá data, výše
alokace, povinné aktivity, stávající personální podpora i ostatní šablony, aj.
 P. Pulchartová (MAS Český les) také prezentovala novinky, které MAS obdržela od
MŠMT, dokument s novinkami bude přiložen k zápisu.
7. Pozvánky na semináře
 Přítomní byli pozváni na plánované semináře:


„Asistent pedagoga a jeho role ve třídě“ – Tento seminář se měl uskutečnit 22. 9.
2020 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MAS Český les, lektor Mgr. Jana Pernica
Horáčková – z důvodu aktuální epidemiologické situace tento seminář neproběhne.



„Montessori matematika v praxi MŠ“ – 23. 9. 2020 od 9.30 hod. v Montessori
centru Pelíšek, Poběžovice



„Posezení u kulatého stolu s veřejností“ – 24. 9. 2020 od 16.00 hod. v zasedací
místnosti MAS Český les

8. Příští setkání
 23. 11. 2020 od 15.30 v kanceláři MAS Český les.
 Obsahem jednání budou investiční záměry do 3. aktualizace SR a Analytická část MAP
II - nové poznatky z existujících strategií.
V Domažlicích dne 17. 9. 2020
Jméno a podpis zhotovitele zápisu:

Marek Zachariáš

Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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