Zápis z 6. jednání Řídícího výboru MAP II ORP Nepomuk
konaného dne 26.4. 2021 od 15,30 hodin online.

Přítomni:
Mgr. Adéla Mašková – manažerka MAS a SCLLD
Mgr. Jana Černoušková - facilitátorka projektů MAP, expertka pro rozvoj vzdělávání
Mgr. Jana Berkovcová – ORP Nepomuk
Mgr. Pavlína Jandošová – předsedkyně ŘV, koordinátor vzdělávacích aktivit MAP II
Ing. Jindřich Jindřich – MAS svatého Jana z Nepomuku
Mgr. Marek Baroch – Město Nepomuk
Mgr. Jindřich Haišman – MAS Pošumaví
Mgr. Lenka Čengeryová – zástupce neformálního vzdělávání
Mgr. Radka Štruncová – NPI Plzeň
Mgr. Milan Demela - ZŠ Nepomuk
Bc. Renáta Šustrová - MŠ Vrčeň
Program:
1. Zahájení
Jednání zahájila Adéla Mašková. Poděkovala přítomným za účast a informovala
přítomné, že z 6. jednání Řídícího výboru se omluvili členové MUDr. Barbora
Kubová, Bc. Václav Kovář, Mgr. Stanislav Vaník, Ing. Petr Mašinda a Mgr. Štěpánka
Löffelmannová.
2. Realizace projektu MAP III
Vzhledem k blížícímu se konci druhé etapy MAP a vyhlášení nové výzvy představila
Adéla Mašková možnost pokračovat v realizaci překlenovacího projektu MAP III.
Cílem vyhlášené výzvy MAP III je udržet tým 40 - 50 zapojených osob z území,
zachovat činnost pracovních skupin, průběžně aktualizovat dokumenty, poskytovat
organizační podporu a zajistit tak plynulou návaznost na MAP IV, se kterým se
počítá v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II., č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Návaznost projektu MAP IV. potvrdila v následné diskuzi metodička MAP Radka
Štruncová z NPI Plzeň.
Jana Berkovcová vyloučila možnost, že by se žadatelem výzvy MAP III stalo město
Nepomuk a navrhla, aby realizátorem projektu MAP III. byla Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku a realizace projektu probíhala na stejném území jako
doposud, tedy ORP Nepomuk + 4 obce z ORP Blovice, konkrétně Borovno, Míšov,
Nové Mitrovice a Spálené Poříčí. Současně za odbor školství městského úřadu
Nepomuk nabídla součinnost a podporu při realizaci MAP III (setkávání a sdílení
příkladů dobré praxe mezi školami v území).
Zástupce realizátora projektu MAP II Jindřich Jindřich potvrdil, že MAS plánuje
podporovat a propojovat lídry na regionální úrovni i pokud by pokračování projektu
ztratilo národní podporu a vyjádřil obavu, že pokud by se projekt na rok přerušil,
těžko by se dávaly týmy pracovních skupin opět dohromady.

Hlasování o realizaci projektu MAP III. Místní akční skupinou svatého Jana z
Nepomuku
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Informace o realizaci aktivit MAP II v období listopad 2020 - březen 2021,
prezentace plánovaných aktivit
Pavlína Jandošová seznámila členy ŘV se vzdělávacími aktivitami, které v rámci MAP
ORP Nepomuk II proběhly v období listopad 2020 – březen 2021:
● Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost se otevřely dalším
učitelům a nabídly aktuální témata, která vzešla z diskuse pracovních skupin
- Tvorba komiksu pomocí aplikace Storyboardthat; Oborové čtení; Zajímavé
nástroje pro aktivizaci žáků v online výuce.
● Pedagogičtí pracovníci (učitelé MŠ/ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé)
mohli využít podporu psychologa v rámci Podpůrné asistentské
skupiny/Otevřené sborovny.
● Učitelé se mohli bezplatně zúčastnit desetitýdenního online kurzu Učíme se
venku (Tereza - vzdělávací centrum,z.s.) a získat tak informace a metodické
materiály k výuce ve venkovním prostředí.
● Proběhla povinná aktivita - rozvoj znalostních kapacit členů ŘV MAP II na
téma Rovné příležitosti ve vzdělávání.
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● Všem školám v území byla po celé období nabízena individuální podpora.
Této nabídky využila ZŠ Nepomuk. Webináře pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ
se věnovaly praktickému využití Google Učebny při distanční výuce.
● Ve spolupráci s PORTUS Plus, z.s. bylo realizováno živé interaktivní vysílání
pro rodiče a širší veřejnost na téma Virtuální svět aneb bezpečnější internet,
kterého se zúčastnilo 45 zájemců.
Prezentace plánovaných aktivit do konce školního roku (květen - červen 2021):
● Setkání ředitelů a školních metodiků prevence na téma dobré klima v našich
třídách/předcházení rizikům v postkovidové době;
● Agresivní dítě, poruchy chování;
● Rodičovská kavárna;
● Dílna čtení + zhodnocení projektu Čtení - nejlepší učení;
● Kooperativní činnosti v MŠ - pokračování cyklu setkání na téma
individualizace práce v mateřské škole
4. Strategie 2030+
Jana Černoušková v souvislosti s pokračováním projektu MAP III poukázala na
dokument Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Zdůraznila zejména
význam diskuze mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání. Upozornila na probuzený
zájmem rodičů o vzdělávání (rodiče vidí, jak škola funguje/nefunguje, jak se s
distanční výukou popasovala) i na to, že rodiče jsou v současné době již extrémně
vyčerpaní a školy tudíž mohou očekávat z jejich strany přehnané reakce. Zástupcům
vedení škol doporučila, na co by se v době znovuotevření škol měli zaměřit:
- zhodnocení uplynulého období z pohledu učitelů, žáků i rodičů (co se
dařilo/nedařilo)
- nastavení systému komunikace uvnitř i vně školy, diskuze k hodnocení a
obsahu učiva uvnitř sboru
- plán, jak bude škola fungovat od září 2021 (s covidem/bez covidu)
Varovala před projevy tzv. ”postcovidového syndromu” u exponovaných pozic
(např. učitelé) - zdravotní potíže, psychické problémy (nepříjemné pocity, deziluze,
vyhoření)
Jana Berkovcová (ORP Nepomuk) potvrdila, že MŠMT se snaží zřizovatele aktivně
zapojit do procesu realizace Strategie 2030+.
5. Aktualizace strategického rámce
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Do Strategického rámce MAP tentokrát nepřibyl žádný nový záměr. Strategický
rámec zůstává v podobě z dubna 2020.
Jana Černoušková zástupcům škol v souvislosti s aktualizací Strategického rámce
doporučila komplexní přístup ke strategickému plánování (zhodnotit, co jsme
navrhovali/proč a zda naše záměry vyhovují i v současné době).
6. Rozloučení, poděkování za účast
V závěru jednání Adéla Mašková předeslala, že na podzimním jednání ŘV budou jeho
členové seznámeni s návrhem aktivit projektu MAP III.
V Nepomuku dne 28.4.2021
Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Adéla Mašková
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