ZÁPIS Z 4. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE


Datum jednání: 18. 01. 2017



Čas jednání: 13:00 hodin



Místo jednání: Kancelář MAS Lednicko-valtický areál, z.s., Lidická 3116/134, Břeclav



Přítomni/Omluveni: dle prezenční listiny



Zápis: Ing. Nešporová
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Aktuální informace z realizace MAP a Strategický rámec MAP
Harmonogram postupu prací na další období
Úkoly a výstupy z jednání pracovní skupiny
Diskuze, Závěr

Bod
programu č.

Zápis

1.

Přítomní členové pracovní skupiny (dále již jen PS) byli přivítáni na jednání koordinátorkou projektu Ing.
Nešporovou. Následně byli také seznámeni s programem a cílem 4. setkání PS Předškolní vzdělávání a
péče.

2.

Všem členům PS byla zaslána e-mailem 3. 1. 2017 informace o schválení Strategického rámce MAP
v ORP Břeclav včetně odkazu na samotný dokument. Součástí dokumentu je také finální podoba Vize,
Priorit a Cílů MAP v ORP Břeclav a SWOT-3 analýza pro každou z Priorit. Dále jsou součástí dokumentu
také investiční záměry. Všechny dokumenty jsou uveřejněny na webu projektu www.map-breclavsko.cz
Přítomní byli dále seznámeni s postupem schvalování Strategického rámce MAP, jeho uveřejněním na
webu www.uzemnidimenze.cz, o možnostech aktualizace Strategického rámce MAP, jeho uveřejnění na
webu projektu a informování všech dotčených aktérů v rámci MAP. Následně koordinátorka projektu
vyzvala přítomné k vznesení případných otázek - nebyly vzneseny doplňující otázky.
Členové PS byli také informování o aktivitách v oblasti budování znalostních kapacit – plánovaný
semináři pro ředitele MŠ, ZŠ a také o plánovaném setkání „Kulatý stůl“ – zřizovatelé a zástupci škol.

3.

Krom aktivit uvedených v předchozím bodu, je součástí harmonogramu aktivit na další období hlavně
tvorba akčního plánu/ročního akčního plánu.
Přítomní členové PS byli obeznámeni s pojmem roční akční plán MAP (v příloze č. 1 k tomuto zápisu je
možno najít bližší informace). Členové PS byli vyzváni k diskuzi a návrhům dle jednotlivých cílů – aktivity
pro akční plán z diskuze nevyplynuly. Konkrétní návrhy na aktivity pro akční plán budou členové PS
zasílat koordinátorce projektu formou e-mailu (volné zpracování).
Ing. Nešporová přítomné členy PS dále požádala o zaslání informací o tom, do jakých projektů byly
jednotlivé školy, kde členové PS působí, zapojeny a stále zapojeny jsou a jaké s nimi mají zkušenosti.
Úkoly plynoucí z tohoto setkání PS – členové PS:

4.



návrhy aktivit v souladu s cíli od členů PS



informace o již probíhajících aktivitách na školách, kde členové PS působí

 informace o realizovaných aktivitách, s nimiž mají členové PS negativní zkušenosti
 vše výše uvedené směřovat na koordinátora projektu MAP (e-mailem) – termín do 01. 02. 2017
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5.

Na závěr Ing. Nešporová poděkovala všem přítomným za iniciativu a aktivní účast. Poté se s účastníky
jednání rozloučila a jednání bylo ukončeno.

Přílohy:


Příloha č.1 – Informatorium č. I.

Záznam zapsal
........................................................
Ing. Šárka Nešporová
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