ZÁPIS Z KONFERENCE PRO ŘEDITELE – ZÁKLADNÍ ŠKOLY



V rámci aktivit projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav
Datum jednání: 20.09.2016



Čas jednání: 13:00 hodin



Místo jednání: Budova Městského úřadu Břeclav, místnost č. 112



Přítomni/Omluveni: dle prezenční listiny



Zápis: Ing. Šárka Nešporová
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3.
4.

Zahájení
Plán vzdělávacích aktivit
Aktivity škol a aktivity spolupráce
Závěr

Bod
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Zápis
Přítomné zástupce z řad základních škol na konferenci přivítala manažerka projektu Místní akční plán
vzdělávání v ORP Břeclav Mgr. Darina Danielová. Dále prezentovala také jednotlivé body jednání a
představila další členy realizačního týmu MAP – projektovou manažerku Ing. Šárku Nešporovou a
odborníka na strategické a komunitní projednávání Ing. Zdeňka Mrláka.
Dle připravené prezentace (viz příloha č.1 tohoto zápisu) byly účastníkům představeny nejen samotné
pojmy související s tvorbou MAP, ale objasněn také jeho význam pro školy, školská zařízení a další
instituce působící v oblasti vzdělávání v ORP Břeclav (také v rámci neformálního vzdělávání) a jeho
provázanost s dalšími projekty (KAP-Krajský akční plán, OP VVV-Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání, IROP – Integrovaný regionální operační program a další).

1.

Dále Mgr. Danielová připomenula hlavní přínosy MAP, z nichž lze jmenovat – koordinace investičních
aktivit, stanovení jednotných priorit v oblasti vzdělávací politiky v území ORP, vytvoření udržitelného a
dlouhodobého systému spolupráce místních aktérů ve vzdělávání a vytvoření dlouhodobého plánu
rozvoje vzdělávání na základě požadavků přímo z území ORP Břeclav. V neposlední řadě byly zmíněny
také oblasti zahrnuté do projektu, a to předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální
vzdělávání, včasná péče.
Dále byly účastníci konference seznámeni s povinnými opatřeními MAP, tématy doporučenými,
průřezovými /volitelnými/ dle Postupů zpracování místních akčních plánů (Příloha č.2 Výzvy k předkládání
projektů).
Přítomným zástupcům ZŠ byly Mgr. Danielovou nastíněny možnosti jejich zapojení do projektu MAP a
formy možného zapojení do projektu (pracovní skupiny, účast na seminářích apod.) s apelem na
důležitost tohoto zapojení pro další tvorbu MAP v ORP Břeclav.
Dále byly představeny jednotlivé pracovní skupiny projektu – Předškolní vzdělávání a péče, Inkluzivní
vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, Čtenářská a matematická
gramotnost v základním vzdělávání, Kariérové poradenství v základních školách. (viz příloha č.1 tohoto
zápisu)

2.

Plánované vzdělávací aktivity, jejich současný přehled a forma byly druhým bodem programu konference.
Mgr. Danielová zmínila, že dle podmínek programu nelze podporovat jazykové vzdělávání, prezentační
dovednosti, IT kurzy a práce s digitálními technologiemi a účetnictví. Plánované vzdělávací aktivity budou
mí za cíl přispět k co nejlepšímu pochopení jednotlivých zvolených opatření MAP. (viz příloha č.1 tohoto
zápisu). Koordinátorka projektu MAP informovala zástupce ZŠ, že jsou vítány tipy na školitele či leadery,
s nimiž mají ZŠ v území pozitivní zkušenosti. K plánovaným seminářům bude do konce září 2016 zaslán
na školy dotazník s žádostí o vyjádření zájmu o navržené vzdělávací aktivity.
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3.

Třetí bod konference byl zaměřen na aktivity škol a aktivity spolupráce, jako součást souboru aktivit
v rámci Akčního plánu. Zmíněn byl jejich hlavní cíl - konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých
prioritách s konkrétními cíli, termíny a odpovědnostmi včetně zdrojů financování. Významným aspektem
je také, že mohou být zahrnuty také aktivity cílené mimo resort školství, které ovšem přispívají
k naplňování stanovených priorit a cílů MAP v ORP Břeclav (např. aktivity z oblasti neformálního
vzdělávání atd.). (viz příloha č.1 tohoto zápisu)
V posledním bodu programu konference manažerka projektu MAP v ORP Břeclav uvedla základní
výstupy MAP v ORP Břeclav, uvedla předpokládané termíny schválení – Strategický rámec (SR) MAP
v ORP Břeclav - 30.11.2016.
Jednou z hlavních činností pro následující období bude aktivní setkávání pracovních skupin a práce na
(SR MAP). Další plánovaná setkání ŘV MAP v listopadu 2016.

4.

Jedním ze zásadních dílčích úkolů v nadcházejícím období je také sběr informací pro přípravu výzev OP
VVV, IROP. (viz příloha č.1 tohoto zápisu)
Následně byla zahájena volná diskuze v souvislosti s probíranými tématy, kdy byly ze strany účastníků
vzneseny dotazy na jejich účast na vzdělávacích aktivitách v rámci realizace MAP v ORP Břeclav – byly
vzneseny dotazy na provázanost výzev IROP č. 46 / 47 se SR MAP (nutná podmínka).
Závěrem Mgr. Danielová stručně shrnula hlavní informace ze setkání, vyzdvihla důležitost zapojení
mateřských škol i zřizovatelů do projektu pro vytvoření kvalitního místního akčního plánu, všem
přítomným zástupcům ZŠ poděkovala za aktivní účast a popřála příjemný den.
Konference byla ukončena.

Přílohy zápisu:
č. 1
Tvorba Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání na území ORP Břeclav – Konference pro ředitele škol
20.9.2016
č. 2
Prezenční listina – Konference pro ředitele základních škol

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