Zápis z druhého řádného zasedání Řídícího výboru projektu
Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem

Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:

24. října 2018
zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem
13 přítomných, 5 omluvených; viz. Prezenční listina

Program:
1. Úvodní slovo
2. Základní informace o aktuálním stavu projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP
Bystřice nad Pernštejnem“
3. Právo na informace, GDPR v souvislosti s aktivitami projektu a jejich účastníky
4. Schvalování dokumentů
5. Realizace implementace MAP ve školním roce 2018-2019
6. Činnost pracovních skupin
7. Diskuze
8. Závěr

1. Úvodní slovo
Ing. Jitka Zelená přivítala v úvodu všechny přítomné, omluvila předsedu Řídícího výboru, Ing. Karla
Pačisku, který byl na pracovní cestě. Představila program zasedání.

2. Základní informace o aktuálním stavu projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP
Bystřice nad Pernštejnem“
V následujícím bodu programu Ing. Jitka Zelená zopakovala důležité termíny, které od počátku
realizace projektu proběhly. Od 1. 2. 2018 byla zahájena realizace projektu, 1.8.2018 obdržel žadatel
Město Bystřice nad Pernštejnem Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 31.8.2018 přišla na účet první
zálohová platba ve výši 3.145.928,20 Kč. První zasedání Řídícího výboru proběhlo 27. 3. 2018, od dubna
probíhala setkání pracovních skupin. Od září 2018 probíhá aktivně implementační část projektu MAPII
v terénu.
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3. Právo na informace, GDPR v souvislosti s aktivitami projektu a jejich účastníky
V souvislosti s aktivitami projektu seznámila Jana Štěpánková účastníky s úpravou GDPR, práva na
informace jsou k dispozici na stránkách webu Města Bystřice nad Pernštejnem k nahlédnutí zde:
https://www.bystricenp.cz/pravo-na-informace?tab=zasady-ochrany-osobnich-udaju

4. Schvalování dokumentů
Následně jsme přistoupili ke schvalování dokumentů, a to Harmonogramu projektu, 2018, Akčního
plánu 2019, Organizační struktury MAP II a Komunikačního plánu MAP II. Ing. Zelená sdělila, že
Strategický rámec se nyní neaktualizuje, nebyla zaznamenána žádná změna z řad zřizovatelů ani
ředitelů škol. K aktualizaci dojde v březnu 2019.
Prvním schvalovaným dokumentem byla Organizační struktura MAP II.
Hlasování:
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 1:
Organizační struktura MAP II byla schválena.
Druhým schvalovaným dokumentem byl Harmonogram projektu 2018.
Hlasování:
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 2:
Harmonogram projektu 2018 MAP II byl schválen.
Třetím schvalovaným dokumentem byl Akční plán 2019.
Hlasování:
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 3:
Akční plán 2019 byl schválen.
Čtvrtým schvalovaným dokumentem byl Komunikační plán MAP II.
Hlasování:
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 4:
Komunikační plán MAP II byl schválen.

5. Realizace implementace MAP ve školním roce 2018-2019
V květnu proběhla první společná Konference ředitelů škol s atraktivním programem, ve kterém se
představily konkrétní náměty pro implementaci MAP II. Od června 2018 probíhají na jednotlivých
školách preventivní programy Bezpečný internet spojený s výstavou Stop kyberšikaně v 16 školách.
Proběhl Den lesa, Den přírody. Od září do škol nastoupil do výuky do tandemu rodilý mluvčí angličtiny,
je sdílen na 13 školách. Logohrátky probíhají na 12 MŠ a ZŠ, a to pro děti a jejich rodiče. Od října
realizujeme program podporující polytechnickou výchovu a řemesla Vandrování za řemesly, celkem je
zapojeno 12 škol, jde o program pro žáky 1. stupně.
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6. Činnost pracovních skupin
V dubnu byla zahájena aktivní činnost pracovních skupin, všech 5 pracovních skupin funguje bez
problémů, vedoucí řádně chystají programy pro setkání, do Akčního plánu 2019 navrhli za subjekty
škol, které zastupují, celou řadu podnětných návrhů, které byly zapracovány. Členové se scházejí
jednou za dva měsíce na různých školách ORP Bystřice nad Pernštejnem, k dnešnímu datu proběhla
celkem 3 setkání.

7. Diskuze
Mgr. Pavlačková, ředitelka ZŠ Rozsochy, zhodnotila kladný přínos rodilého mluvčího v hodinách
anglického jazyka.
Mgr. Jiří Dufek, ředitel ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou, zmínil propojení výkazu práce rodilého
mluvčího s třídními knihami ve školách, dostačujícím výkazem je elektronická evidence na sdíleném
disku pro pedagogy škol a realizační tým.
Mgr. Makovský, ředitel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, i s dalšími členy Řídícího výboru, kteří jsou zástupci ze
škol, kde aktivita proběhla, kladně hodnotil aktivitu Vandrování za řemesly, na jaře 2019 proběhne
další část pro školy, které se nyní nezúčastnily a projevily zájem.
Mgr. Horák, ředitel ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615, zhodnotil několika větami preventivní programy,
které od září probíhají na uvedené škole a konstatoval, že jde o přínosnou aktivitu a doporučil ji i
ostatním školám.
Mgr. Vichr, zástupce za SRP Jihlava, na dotaz ohledně nově vypsaných výzev v oblasti investic
odpověděl, že prozatím nejsou zprávy o vypsání výzvy IROP a jim podobné.

8. Závěr
Na závěr Ing. Jitka Zelená poděkovala přítomným za spolupráci na výše uvedených schvalovaných
materiálech a zakončila jednání Řídícího výboru. Termín dalšího zasedání avizovala na březen 2019.

Zapsala:
Ing. Jitka Zelená, manažerka MAP II
Ověřila:
Mgr. Blanka Svobodová, odbor školství
členka Pracovní skupiny pro financování

V Bystřici nad Pernštejnem dne 24. října 2018
Ing. Karel Pačiska, předseda Řídícího výboru
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Přílohy:
Prezenční listina
Harmonogram projektu 2018
Akční plán 2019
Organizační struktura MAP II
Komunikační plán
Prezentace
Fotodokumentace
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