Zápis
ze 3. zasedání
Řídícího výboru MAP Jablonecko
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000054
čtvrtek 8. 12. 2016
Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Stav zpracování MAP
3. Zapojení MŠ, ZŠ
4. Zapojení organizací zájmového a neformálního vzdělávání
5. Zapojení dalších aktérů (organizace volnočasových aktivit, rodiče, zřizovatelé)
6. SWOT3 analýza
7. Doplnění SR 11/2016
8. Vzdělávání v rámci MAP – náměty, časování
9. Závěr
Zasedání bylo zahájeno informací o schvalování SR 20. 8. 2016. Členů ŘV 15, pro
11 členů, po termínu hlasoval 1 člen, nehlasovali 3 členové. Hlasování probíhalo
formou per rollam. SR 08/2016 byl schválen.
Další projednávaná témata dle programu zasedání ŘV:









p. Ponikelský informoval členy ŘV o stavu zpracování MAP Jablonecko
- požadavek zástupce KAP na propojení KAPu a MAPu
zodpovídá: Ponikelský, Leníková
vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT,
dotazníkové šetření zpracovatelů – seznámení se stavem, prodloužení
termínu předkládání dotazníků do 20. 12. 2016
- rozesílka upomínky k vyplnění, informace zveřejněna na stránkách MAP
zodpovídá: Leníková
- žádost o informační podporu členy ŘV v zastupovaných cílových skupinách
zodpovídají: členové ŘV
demografický vývoj (prognóza) – bude řešeno v jednoletých intervalech,
sociálně-patologické jevy – výsledky budou čerpány z dotazníkového šetření
MAS
zapojení cílových skupin – ZUŠ (individuální schůzka),
ZaN vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a žáků – proběhla schůzka s p.
Šípkovou (ředitelkou DDM Vikýř) – společně se zpracovateli MAPu proběhne
workshop poskytovatelů tohoto druhu vzdělávání a volnočasových aktivit
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zapojení cílové skupiny RODIČE
- pí. Šípková – cílovou skupinu RODIČE oslovit formou inzerce,
- pí. Květová zapojit rodiče formou dotazníkového šetření
návrh dotazníků připraví zpracovatelé MAP, zodpovídá: Ponikelský
SWOT3 analýza – problémové oblasti – pracovní verze 1_12/2016,
zpracování koresponduje s Postupy zpracování MAP
pí. Burešová požadavek na individuální schůzku realizačního týmu se zástupci
speciálních škol
zodpovídá: Ponikelský, Švehlová
Dohoda o prioritách – informace o postupu přípravy a schvalování
Plán vzdělávacích aktivit
– specifikace vzdělávacích aktivit v rámci předloženého Plánu vzdělávacích
aktivit MAP
žádost o předkládání návrhů členy ŘV
informační a komunikační web MAP (www.map-lbc-jbc.cz) – specifikace účelu,
principy fungování.
SR – doplňování projektů – uzávěrka podávání projektů + změny schváleného
SR do 9. 12. 2016, 12. 12. 2016. Konečná verze SR po uzávěrce, bude
zaslána členům ŘV (verze SR 12/2016) ke schválení per rollam do 20. 12.
2016. Platnost aktualizovaného SR je 02/2017
zodpovídá: Švehlová

Za realizační tým projektu
Bc. Jana Švehlová
manažer projektu
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