Zápis z 5. jednání Řídícího výboru MAP II OPR Nepomuk
konaného dne 26.10. 2020 od 15,30 hodin online.

Přítomni:
Mgr. Adéla Mašková – manažerka MAS a SCLLD
Mgr. Jana Černoušková - facilitátorka projektu MAP, expertka pro rozvoj vzdělávání
Mgr. Jana Berkovcová – koordinátor vzdělávacích aktivit MAP II
Mgr. Pavlína Jandošová – předsedkyně ŘV, koordinátor vzdělávacích aktivit MAP II
Ing. Jindřich Jindřich – člen ŘV
Mgr. Marek Baroch – člen ŘV
Mgr. Jindřich Haišman – člen ŘV
Mgr. Lenka Čengeryová – zastupující člen ŘV
Mgr. Štěpánka Löffelmannová – člen ŘV
Mgr. Radka Štruncová – člen ŘV

Program:
1. Zahájení
Jednání zahájila Adéla Mašková, poděkovala přítomným za účast.
Informovala přítomné, že z druhého jednání Řídícího výboru se omluvili členové
MUDr. Barbora Kubová, Bc. Václav Kovář, Mgr. Blanka Čubrová, Mgr. Milan Demela,
Bc. Renáta Šustrová, Mgr. Stanislav Vaník, Ing. Petr Mašinda a Bc. Alena Březáková,
ta pověřila jako svého zástupce na jednání ŘV paní Mgr. Lenku Čengeryovou.
2. Výstupy z pracovních skupin v období duben–říjen 2020
Pavlína Jandošová seznámila přítomné s výstupy pracovních skupin:
1. Předškolní vzdělávání – Pedagogické hodnocení dětí – sdílení příkladů
dobré praxe napříč mateřskými školami ORP Nepomuk;
Individualizace práce v MŠ).
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2. Čtenářská gramotnost – zhodnocení projektu Čtení – nejlepší učení,
představení nových knižních titulů pro školní rok 2020/2021 v rámci
pokračování projektu Čtení – nejlepší učení.
3. Rovné příležitosti – Analýza rovných příležitostí ve školách ORP
Nepomuk – seznámení se strukturou dotazníku; Podpůrná
asistentská skupina.
4. Matematická gramotnost – seznámení s aplikací Google Classroom
(příprava na distanční výuku).
3. Vzdělávací aktivity v období duben–říjen 2020
Pavlína Jandošová seznámila členy ŘV se vzdělávacími aktivitami, které v rámci MAP
ORP Nepomuk II. v období duben–říjen 2020 proběhly:
• Canva – nástroj pro grafický design (Michal Pelc)
• Nenásilná komunikace – seminář pro rodiče a veřejnost (Eva
Mikešová)
• Zakládáme lesní školku – seminář pro rodiče a veřejnost (Veronika
Formánková) realizovaný ve spolupráci s MC Beruška Nepomuk
• Supervize pro učitele (Dana Šedivá)

4. Analýza rovných příležitostí ve školách ORP Nepomuk
Jana Černoušková se vyjádřila k výsledkům dotazníkového šetření v oblasti rovných
příležitostí ve školách ORP Nepomuk. S kompletními výsledky šetření se členové ŘV
měli možnost seznámit před jednáním ŘV. V tomto bodě jednání byl vytvořen
prostor pro dotazy členů ŘV k výsledkům dotazníkového šetření za oblast rovných
příležitostí ve vzdělávání.
5. Aktualizace strategického rámce
Adéla Mašková se vyjádřila k aktualizaci strategického rámce a seznámila přítomné
s úspěšnými žádostmi několika mateřských škol (MŠ Hořehledy, MŠ Čížkov, MŠ
Nepomuk a MŠ a ZŠ Žinkovy) o investiční podporu ze 4. výzvy MAS v rámci
Programu rozvoje venkova. Plánování v MAP nyní generuje synergii a je velkým
úspěchem, že jsme mohli dosud investičně podpořit 4 ZŠ a 4 MŠ v území MAS.
Řídící výbor v tomto bodě projednal žádost p. Malíkové z Milínova o zařazení jejího
projektu do strategického rámce MAP. Členové ŘV se seznámili s návrhem projektu
nové MŠ. Všichni přítomní členové ŘV souhlasí se zařazením projektu do
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Strategického rámce MAP, pokud paní Malíková dodá potřebné dokumenty,
především souhlas ostatních MŠ v ORP Nepomuk.
Hlasování o aktualizaci strategického rámce MAP k 26.10.2020:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Změna člena Řídícího výboru
Dále byla Řídícím výborem projednána žádost p. Bc. Aleny Březákové, o ukončení
jejího členství v ŘV. Členové ŘV v hlasování jednomyslně ustanovili její zástupkyni
Mgr. Lenkou Čengeryovou, která bude nyní působit v ŘV jako zástupce organizací
neformálního a zájmového vzdělávání a družin.
Hlasování o změně člena Řídícího výboru:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Rozloučení, poděkování za účast
V závěru jednání Adéla Mašková pozvala členy ŘV na webinář Jany Černouškové
v rámci rozvoje znalostních kapacit členů Řídícího výboru MAP, který se uskuteční
online dne 9.11. od 15,30 hodin. Tématem setkání budou rovné příležitosti ve
vzdělávání. Členy ŘV současně pozvala také na online setkání Příprava na distanční
výuku, které se uskuteční online dne 27.10.2020 od 16,30 do 18,30 hodin.
V Nepomuku dne 26.10.2020
Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Adéla Mašková
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