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Zápis z 6. setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu pro SO ORP
Stod
(Jednání proběhlo v prostorách MěÚ Stod dne 28. 11. 2017)

Přítomní – viz prezenční listina

Program setkání:
13:00 – 13:30

Aktualizace Strategického rámce MAP SO ORP Stod

13:30 – 14:00

Místní akční plán II – pokračování projektu

14:00 – 14:30

Akční plán – aktuální informace

14:30

Závěr setkání

1. Zahájení setkání
Setkání bylo zahájeno a bylo zkonstatováno, že dnešní setkání Řídícího výboru (dále jen
ŘV) je usnášeníschopné. Tomáš Svoboda účastníky seznámil s programem setkání.
Prezentace z jednání ŘV je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2. Aktualizace Strategického rámce MAP SO ORP Stod a schvalování finální verze MAP SO
ORP Stod
• Do tabulky investičních potřeb Strategického rámce MAP (SR MAP) SO ORP Stod
byl zahrnut projekt ZŠ Chotěšov – Vybudování učebny digitálních technologií a
přírodních věd a projekt obce Vstiš - Návrat MŠ do obce Vstiš.
Řídící výbor schválil všemi přítomnými doplnění SR MAP SO ORP Stod o výše uvedené
projekty.
Usnesení: Řídící výbor schvaluje aktualizovanou podobu Strategického rámce MAP SO
ORP Stod.
•

Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s finální podobou Místního akčního
plánu vzdělávání SO ORP Stod do roku 2023, který obsahuje:
 Analýzu předškolního, základního, zájmového, uměleckého a neformálního
školství a vzdělávání v území SO ORP Stod
 Strategickou část obsahující vizi, priority a cíle
 Strategický rámec MAP SO ORP Stod
 Akční plán realizace MAP SO ORP Stod do roku 2018

Řídící výbor schválil všemi přítomnými finální podobu Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání žádné připomínky.
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Usnesení: Řídící výbor schvaluje finální podobu Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání SO ORP Stod
(Finální podoba dokumentu ke stažení
content/uploads/MAP-SO-ORP-Stod-1.pdf)
•

na

https://www.mas-radbuza.cz/wp-

Tomáš Svoboda prezentoval podmínku metodiky MAP, že aktivity škol a
spolupráce musí schválit zřizovatelé škol. Zároveň navrhl následující prohlášení,
které zástupci zřizovatelů schválí svým podpisem, bez nutnosti projednat aktivity
škol a spolupráce v obecních zastupitelstvech či radách: Jakožto zřizovatel školy,
která leží v dopadu působnosti Místního akčního plánu vzdělávání SO ORP Stod a je
zapojena do aktivit tohoto dokumentu, níže uvedeným podpisem souhlasím a
schvaluji aktivity škol a spolupráce, které jsou součástí tohoto dokumentu.

Řídící výbor schválil všemi přítomnými výše uvedený návrh.
Usnesení: Řídící výbor schvaluje, že aktivity škol a spolupráce mohou schválit zástupci
zřizovatelů obcí (starostové) podpisem pod výše uvedené prohlášení.
•

Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s podmínkou souhlasu zřizovatelů
s finální podobou Místních akčních plánů.

Usnesení: Řídící výbor toto vzal na vědomí.
•

Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s Memorandem o spolupráci pro
Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Stod. Memorandum o spolupráci je
přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení: Řídící výbor toto vzal na vědomí.
3. Místní akční plán II – pokračování projektu
•

Tomáš Svoboda seznámil účastníky s podmínkami výzvy MŠMT - Místní akční
plány II

Usnesení: Řídící výbor bere na vědomí, že MAS Radbuza bude připravovat žádost do výzvy
MAP rozvoje vzdělávání II.

Diskuze:
V rámci rekapitulace proběhlých a plánovaných aktivit v rámci MAP pořádaných MAS
Radbuza Iva Hořanová potvrdila velký zájem o seminář Diagnostiky dětí v MŠ
a komunikační seminář s Mgr. Michalem Dubcem.
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Jaroslav Šedivý zmínil problematiku GDPR, Tomáš Svoboda následně seznámil
účastníky jednání ŘV s aktuálními informacemi týkající se GDPR a aktivitami MAS
Radbuza v této problematice. V lednu 2018 proběhne seminář pro školy, SVČ i ZUŠ
zaměřený na tuto problematiku.

4. Akční plán – aktuální informace
Tomáš Svoboda seznámil účastníky jednání ŘV s proběhlými akcemi v rámci realizace
MAP pro SO ORP Stod a s akcemi, které v následujícím období proběhnou.

5. Závěr
Další setkání ŘV proběhne v květnu 2018.
Zapsala: Pavla Adamcová (koordinátor MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Stod)

Seznam příloh:
1. Prezentace z 6. setkání ŘV
2. Strategický rámec MAP SO ORP Stod
3. Memorandum o spolupráci pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Stod
Všechny přílohy jsou ke stažení na adrese:
http://www.mas-radbuza.cz/projekt-map-orp-stod/zapisy-a-dalsi-dokumenty/

