Zápis z 1. jednání pracovní skupiny Financování v rámci projektu MAP II.
Nepomuk, 28.11.2018
Přítomni dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení:
Paní Adéla Mašková přivítala přítomné a představila jim projekt a cíle MAP: čtyřletý projekt,
který navazuje na výstupy projektu MAP I.
Cíle MAP:
•
•
•
•
•
•

rozvoj partnerské spolupráce v oblasti vzdělávání v území,
efektivní vzdělávání pro všechny aktéry
rozvoj pedagogických pracovníků v kontextu specifik a potřeb škol v území,
individualizace vzdělávání – rozvoj potenciálu účastníků ve vzdělávání,
zlepšení klima ve školách
rozvoj infrastruktury ve vzdělávání

Dále představila dosavadní činnost MAP I (setkávání ředitelů MŠ a ZŠ, práce pracovních
skupin, vzdělávání cílových skupin) a jeho priority pro roky 2019-2022.
2. Náplň práce pracovní skupiny Financování:
A. Mašková informovala přítomné zájemce o členství ve skupině, že min. počet setkání je
dle postupů MAP stanoven 4x ročně. Pan Baroch poznamenal, že abychom dospěli
k nějakým výstupům, bylo by dobré se scházet častěji.
Jana Černoušková poznamenala, že 4 x ročně je dostatečné vzhledem k ostatním aktivitám
a platformám, kde jsou někteří členové též zastoupeni. Přítomní členové se shodli na
frekvenci scházení 4 x ročně.
A. Mašková představila činnost dalších čtyř pracovních skupin, jejichž výstupy budou
předmětem jednání této pracovní skupiny Financování.
3. Diskuse:
Paní Jana Černoušková v rámci závěrečné diskuse osvětlila další důležité proměnné, které
jsou pro území ORP z hlediska vzdělávání klíčové. Objasnila souvislost mezi vzděláváním,
fungující infrastrukturou/dopravní dostupností, současnými možnostmi IT technologií a
nutností postupných změn ve školství na venkově.
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Přítomní dále diskutovali o možnostech finančního ohodnocení aktivních pedagogů. Zde se
k tématu vyjádřili zejména ředitelé základních škol.
Členové PS financování se s paní Černouškovou dohodli na dalším jednání pracovní skupiny
dne 6.února 2019.

4. Závěr a poděkování všem za účast – p. Mašková

V Nepomuku 28.11.2018
Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Adéla Mašková
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