Zápis ze 7. jednání Řídícího výboru MAP II ORP Nepomuk
konaného dne 2.11. 2021 od 16,00 hodin online.

Přítomni:
Jana Černoušková - facilitátorka projektů MAP, expertka pro rozvoj vzdělávání
Jana Berkovcová – ORP Nepomuk
Pavlína Jandošová – předsedkyně ŘV, koordinátor vzdělávacích aktivit MAP II
Jindřich Jindřich – zástupce realizátora projektu MAP
Jindřich Haišman – MAS Pošumaví
Radka Štruncová – NPI Plzeň
Jaroslav Tolar - ZŠ Nepomuk
Renáta Šustrová - MŠ Vrčeň
Petr Mašinda - Krajský úřad Plzeňského kraje
Program:
1. Zahájení
Jednání zahájila Pavlína Jandošová. Poděkovala přítomným za účast a informovala
přítomné, že ze 7. jednání Řídícího výboru se omluvili členové Barbora Kubová,
Václav Kovář, Lenka Kohoutová, Marek Baroch, Štěpánka Löffelmannová a Lenka
Čengeryová.
2. Jmenování nových členů Řídícího výboru
Zástupce ORP Jana Berkovcová nominovala místo dosavadních členů ŘV (zástupců
vedení základních a základních uměleckých škol) - Milana Demely a Stanislava
Vaníka, kteří ve funkci skončili k 1.9.2021, nové ředitele těchto škol: Lenku
Kohoutovou (ředitelka ZUŠ Nepomuk) a Jaroslava Tolara (ředitel ZŠ Nepomuk).
Lenka Čengeryová udělila Pavlíně Jandošové plnou moc k zastupování na jednání
ŘV MAP ORP Nepomuk dne 2.11.2021.
Hlasování o jmenování Lenky Kohoutové a Jaroslava Tolara členy ŘV
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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3. Aktualizace Strategického rámce MAP
Pavlína Jandošová se vyjádřila k aktualizaci Strategického rámce a členy ŘV
dodatečně seznámila se záměry ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, které nebyly zahrnuty do
materiálu, který byl členům Řídícího výboru poskytnut k prostudování před
zahájením jednání.
Strategický rámec MAP byl aktualizován a doplněn o celkem 27 nových
investičních priorit škol v území na období 2021 - 2027.

Hlasování o schválení Strategického rámce pro období 2021 - 2027
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Informace o realizaci aktivit MAP II v období květen 2021 - říjen 2021, prezentace
plánovaných aktivit
Pavlína Jandošová seznámila členy ŘV se vzdělávacími aktivitami, které v rámci
MAP ORP Nepomuk II proběhly v období květen 2021 – říjen 2021:
● Setkání ŠMP a ředitelů škol na téma Dobré klima v našich třídách,
předcházení rizikům v postcovidové době (19.5.2021).
● Dílna čtení v praxi - čtenářská dílna a její zapojení do hodin literatury a slohu
na ZŠ (22.5.2021).
● Jednání PS Předškolní vzdělávání - Kooperativní činnosti v MŠ (3.6.2021)
● Agresivní dítě a poruchy chování, řešení krizových situací s tím spojených organizační podpora semináře (12.5.2021).
● Jednání PS Čtenářská gramotnost - zhodnocení projektu Čtení - nejlepší
učení.
● Zdravá strava v pohodě - seminář Margit Slimákové pro rodiče, učitele a
zaměstnance školních jídelen.
● Letní škola Hejného matematiky, Letní škola pro pedagogy LMŠ (červenec
2021)
● Evaluace činnosti PS (15.9.2021).
● Jednání PS Čtenářská gramotnost - příprava projektu Čtení - nejlepší učení
ve školním roce 2021/2022 - seznámení s novými knižními tituly a aktivitami
do výuky (22.9.2021).
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● Společné setkání členů PS - představení dosavadní činnosti PS,
vyhodnocení aktivit a přínosů projektu MAP, diskuze nad klíčovými
otázkami projektu MAP.
Prezentace plánovaných aktivit do konce kalendářního roku (listopad - prosinec
2021):
● Jak na třídní schůzku - online seminář s expertkou na rozvoj vzdělávání
Janou Černouškovou (1.11.2021).
● Podpůrná skupina pro učitele a asistenty pedagoga (4.11.2021).
● Setkání ředitelů a školních metodiků prevence na téma Jsou rodiče ve
škole/se školou v pohodě? (7.12.2021)
5. Rozloučení, poděkování za účast
Pavlína Jandošová poděkovala přítomným za účast.
V Nepomuku dne 5.11.2021
Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Jana Berkovcová
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