Zápis z 1. jednání Řídícího výboru MAP II OPR Nepomuk
konaného dne 28.11. 2018 od 15,00 hodin na Městském úřadě v Nepomuku
Přítomni dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení
Jednání zahájila Adéla Mašková, poděkovala přítomným za účast. Informovala
přítomné, že z prvního jednání Řídícího výboru se omluvili dosavadní členové Petr
Mašinda, Renáta Šustrová, Jindřich Haišman, paní Alena Březáková je dnes zastoupena
na základě plné moci paní Lenkou Čengeryovou. Tito členové pracovali v Řídícím
výboru již v průběhu projektu MAP I., dosavadní činnost a cíle znají, tudíž se
s realizátory projektu dohodli, že první jednání bude vyhrazeno pro seznámení se s cíli
projektu a náplní činnosti novým členům. I přesto je přítomno 7 členů a Řídící výbor je
usnášeníschopný.
2. Představení nových členů
Adéla Mašková představila nové členy řídícího výboru jimiž jsou:
Barbora Kubová (nahradila Petru Šampalíkovou), Václav Kovář (nahradil Jiřího Švece),
Marek Baroch, Renáta Šustrová (nahradila Evu Beránkovou), Pavlína Jandošová,
Jindřich Haišman (nahradil Radanu Šaškovou), Radka Štruncová – nově za NIDV.
Členové Řídícího výboru se vzájemně představili a sdělili ostatním svá očekávání.

Václav Kovář, zastupitel města Nepomuk
Milan Demela, ZŠ Nepomuk, ředitel
Pavlína Jandošová, ZŠ Kasejovice, pedagog, MAS sv. Jana z Nepomuku
Jana Berkovcová, ZŠ Nepomuk, pedagog, MAS sv. Jana z Nepomuku
Barbora Kubová, předsedkyně Rady školy při ZŠ Nepomuk
Štěpánka Löffelmannová, ZŠ Kasejovice, ředitelka
Marek Baroch, zastupitel města Nepomuk
Adéla Mašková, MAS sv. Jana z Nepomuku
Jana Černoušková, facilitátorka/mediátorka diskuse
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Členové Řídícího výboru očekávají od projektu MAP II zejména zlepšení stavu
vzdělávání v ORP Nepomuk. Mimo jiné chtějí načerpat inspiraci, zprostředkovat
informace o projektu MAP II a zlepšit komunikaci mezi zastupiteli ohledně školství a
stavu vzdělávání.
3.

Dosavadní činnost v MAP

Adéla Mašková seznámila členy Řídícího výboru s:
•

•
•

s cíli MAP (rozvoj partnerské spolupráce v oblasti vzdělávání v území, efektivní
vzdělávání, rozvoj pedagogických pracovníků v kontextu specifik a potřeb škol
v území, individualizace vzdělávání – rozvoj potenciálu účastníků ve vzdělávání,
zlepšení klima ve školách a rozvoj infrastruktury ve vzdělávání)
s dosavadní činností a průběhem aktivit v MAP (setkávání ředitelů MŠ, práce
pracovních skupin, vzdělávání cílových skupin)
s nutnými změnami (zapojení zřizovatelů do diskuse o vzdělávání, zvýšit
povědomí veřejnosti o možnosti spolupráce na poli vzdělávání, zvýšení
manažerských dovedností vedení škol, vytvoření společné vize a strategie škol
v regionu)

4. Plán činnosti
Adéla Mašková všechny přítomné seznámila:
•

•
•
•
•

s úkoly jednotlivých pracovních skupin (pracovní skupina pro financování,
pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu
každého žáka, pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji
potenciálu každého žáka, pracovní skupina pro rovné příležitosti – inkluzivní
vzdělávání),
s náplní jednání Řídícího výboru a s četností jednotlivých setkání
s aktualizací MAP I.
s pravidelnými pracovními schůzkami ředitelek a učitelek MŠ
s možnostmi stáží, exkurzí a dalšího vzdělávání pedagogů v období trvání
projektu MAP II.

5. Zřízení tematických platforem a pracovních skupin
Adéla Mašková seznámila přítomné s povinností ustavit min. pracovní skupiny
Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti a Financování.
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Paní Jana Berkovcová navrhla, že by bylo vhodné pokračovat v pracovní skupina
Předškolní vzdělávání, která se v projektu MAP I. osvědčila a byla velmi aktivní.
Vzhledem k tomu, že v řešeném území je více mateřských škol než základních, je tato
platforma více než žádoucí.
Hlasování o zřízení pracovních skupin ČG, MG, Rovné příležitosti, Financování a
Předškolní vzdělávání:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Paní Jana Berkovcová dále informovala přítomné o ustaveném tematickém setkávání
metodiků a ředitelů ZŠ, která se pravidelně 2x do roka konají ve spolupráci s PEPOR
Plzeň jih a OSPOD Nepomuk. Navrhuje v tomto osvědčeném formátu pokračovat a
ustavit ho jako formální tematické setkávání.
Hlasování o zřízení tematického setkání metodiků a ředitelů ZŠ:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru
Řídící výbor projedná a schválí svůj Jednací řád a Statut na příštím setkání, kdy budou
přítomni všichni noví členové a bude jasné složení členů.
7. Prostor pro připomínky a dotazy
Členové řídícího výboru diskutovali o frekvenci zasedání během roku. Dohodli se na
dvou zasedáních ročně.
Adéla Mašková: Rozloučení, poděkování za účast.

V Nepomuku dne 28.11.2018 Zapsala: Pavlína Jandošová Ověřila: Adéla Mašková
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