Zápis z jednání členů Řídícího výboru (ŘV) a pracovních skupin (PS)
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) v ORP Přelouč
Datum a čas: 28. 3. 2017 v 16:00
Místo jednání: MÚ Přelouč, velká zasedací místnost
Účast: celkem 24 osob
Organizace setkání: MAS Železnohorský region (MAS ŽR) ve spolupráci s MÚ Přelouč
Prezence účastníků
 Celková účast 24 osob – členové Řídícího výboru, pracovních skupin a
realizačního týmu
Úvod


Přivítání, úvodní slovo



Představení všech přítomných včetně členů realizačního týmu



Schválení programu jednání – jednomyslně

Jednání dle předem zaslaného programu v pozvánce:
1) Úvod, organizační záležitosti ŘV
2) Aktuální vývoj v oblasti tvorby MAP ORP Přelouč
3)Schválení aktualizace Strategického rámce MAP ORP Přelouč a textu Memoranda o
partnerství
4) Další postup při tvorbě MAP v ORP Přelouč
Shrnutí
z průběhu
jednání

5) Diskuze
6) Závěr
Další body jednání - prezentace a informování ze strany realizačního týmu MAS ŽR


Úvod, organizační záležitosti ŘV, kontrola počtu pro usnášeníschopnost ŘV



Aktuální vývoj v oblasti tvorby MAP a další postup při tvorbě MAP v ORP
Přelouč
V průběhu realizace projektu MAP, od posledního setkání ŘV a PS – tvorba
návrhů aktivit do Akčního plánu MAP (AP), konzultace a revidace
projektových záměrů škol, organizací zájmového a neformální vzdělávání
(obsahem strategického rámce MAP), příprava a realizace vzdělávacích
seminářů, hodnocené vzdělávacích seminářů, příprava, tvorba a distribuce
bulletinu – článků do bulletinu (měsíčně), tvorba Evaluační zprávy MAP - vše
dle struktury a metodik MŠMT/NIDV, účast realizačního týmu na webinářích
MAP – NIDV, účast na konferenci MAP-NIDV (Pardubice), koordinační
jednání týmů MAP, Memorandum o partnerství
Memorandum o partnerství:
Zásadní výzvou je upevnit a rozvíjet aktivní partnerství MAP v ORP Přelouč
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za účelem zahájení otevřeného a trvalého dialogu na téma vzdělávání v
území, vzniku nových forem spolupráce v oblasti rozvoje vzdělávání,
koordinace přístupu a jednotného prosazování společných zájmů včetně
zajištění informovanosti, mezi pedagogy, experty, zaměstnavateli, rodiči,
žáky, zájmovými a neformálními organizacemi, sociálními službami,
veřejnými organizacemi a institucemi atd. a tím zajistit udržitelnost,
návaznost strategické plánování.
Koordinace, plánování a garance podpory aktivit bude probíhat zejména v
prioritách MAP v ORP Přelouč vždy s důrazem na aktuální roční akční plán
prostřednictvím nejsilnějších subjektů v území, tedy města Přelouč a všech
funkčních Místních akčních skupin (MAS), jenž svými dlouhodobými a
stabilními aktivitami zajišťují udržitelnost projektu na co největším území
ORP Přelouč. V území, kde není funkční nadřazený územní celek jednotlivým
obcím nebo i v území funkčních MAS, se k memorandu o partnerství může
připojit jakýkoli subjekt dle tematického zaměření cílů MAP ORP Přelouč


Prezentace – pokračování, proces tvorby MAP, informování o dalších
souvisejících aktivitách v oblasti rozvoje vzdělávání – šablony Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. komplexní zmapování území (stav jednotlivých škol)



Informování/shrnutí ze strany realizačního týmu pro ŘV o průběhu tvorby
výstupů - v průběhu tvorby výstupů pracovními skupinami ve spolupráci
s realizačním týmem a vnitřních struktur MAS ŽR, bylo možno se k tvorbě
uvedených průběžných výstupů vyjadřovat/připomínkovat, všichni aktéři
byli průběžně informováni a zapojováni, aktéři byli k návrhům/připomínkám
vyzýváni (osobně na jednáních, veřejných akcích MAS ŽR, elektronickou
korespondencí při průběžném informování o výsledcích)



Uvedený postup tvorby výstupů – vedl do výsledné podoby výstupů – návrh
aktivit do AP, detailnější rozpracování aktivit – cíle, opatření, popis cíle
opatření, aktivity škol, aktivity spolupráce, které byly všem členům ŘV a PS
zaslány před jednáním elektronicky, na aktivitách se bude dále pracovat v PS
v dubnu 2017



Prioritizace témat – zásobník projektů škol ORP Přelouč – tematické zahrnutí
projektů do cílů MAP – vazby na cíle MAP



Po představení jednotlivých bodů jednání bylo přistoupeno ke schválení
aktualizovaného strategického rámce MAP a textu Memoranda o
partnerství: výsledek - schváleno jednomyslně



Informování ze strany realizačního týmu o dalším postupu při tvorbě MAP
v ORP Přelouč, informace o připravovaných odborných konferencích –
„Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů“ 6. 4. 2017 na Univerzitě
Pardubice, dále „Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální
problémy celoživotního vzdělávání na venkově“ v Senátu Parlamentu ČR
24. 4. 2017



Dohoda na dalším jednání PS a jednání ŘV a PS MAP ORP Přelouč: 11. 4.
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2017 PS, 13. 6. 2017 ŘV a PS


Na závěr – diskuze a dotazy přítomných



Dohoda na pokračující spolupráci a informování - všichni aktéři a realizační
tým



Zápis z jednání - zaslán spolu s dalšími výstupy: prezentace všem členům ŘV
a PS a všem dalším klíčovým aktérům rozvoje vzdělávání ORP Přelouč
v rámci jejich zapojení do procesu tvorby MAP, výstupy: aktualizovaný
strategický rámec MAP, Memorandum o partnerství jsou zveřejněny na
webových stránkách MAS ŽR a města Přelouč

Zapsala: Mgr. Jana Kuchyňková
Ověřovatelé: Ing. Jana Apltauerová a Bc. Irena Burešová
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