Zápis
ze 3. zasedání
Řídícího výboru MAP Liberecko
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000700
6. 12. 2016 od 9.00 hod.

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
Schvalování SR MAP 20. 8. 2016 – Celkem 15 členů ŘV MAP, pro hlasovalo 10
členů, 1 člen hlasoval po daném termínu, 4 členové nehlasovali. ŘV SR MAP
08/2016 schválil.
Další projednávaná témata dle programu zasedání ŘV:







Ing. Ponikelský informoval o fungování nového webu map-lbc-jbc.cz a
seznámil členy ŘV se stavem zpracování MAP,
vyhodnocením dotazníkového řízení MŠMT – základní informace,
dotazníkové šetření MAS – informace o průběhu šetření a průběžných
výsledcích, termín prodloužen do 20. 12. 2016
– rozeslat upomínky k vyplnění
zodpovídá: Švehlová, Leníková
řešení problematiky ZUŠ - individuální jednání členů realizačního týmu
s řediteli ZUŠ,
ZaN vzdělávání – zapojit Větrník,
- RNDr. Gamba – návrh, aby iniciativa spolupracovat s MAPem vyšla od
zřizovatelů ZaN, oslovit pořadatele Bambiriády
zodpovídá: Švehlová
- zajistit seznam žadatelů o Granty z LK na ZaN
zodpovídá: Leníková
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SWOT3 analýza – vysvětlení postupu zpracování, předložení Problémových
oblastí (verze 1_12/2016) – cílem je zajistit soulad mezi analytickou a
návrhovou částí – 3 hlavní problémové oblasti + další podoblasti ve vztahu
k povinným opatřením.
v analytické i v návrhové části zajistit provázanost s KAPem
- připravit návrh a projednat se zástupci KAP v ŘV
zodpovídá: Ing. Ponikelský,
Ing. Veselý – čtenářská gramotnost – spolupracovat s Krajskou vědeckou
knihovnou
SR – doplňování projektů – uzávěrka podávání projektů + změny schváleného
SR do 9. 12. 2016, 12. 12. 2016. U projektu ZŠ Chrastava dochází k opravě
administrativní chyby-doplnění zaměření projektu na bezbariérovost a
rozšíření kapacity kmenových učeben. 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
Plán vzdělávacích aktivit
– specifikace vzdělávacích aktivit v rámci předloženého Plánu vzdělávacích
aktivit MAP
žádost o předkládání návrhů členy ŘV
Mgr. Řebíčková – připomínka k MAP – doplnit poznámku k dotazníkovém
šetření MŠMT – data jsou vyhodnocena z 1. kola šetření (v dalším kole –
prodloužený termín se zapojily další ZŠ a MŠ – jejich odpovědi však nebyly do
výsledků MŠMT zahrnuty a tedy nejsou předmětem hodnocení ani v MAP).

Za realizační tým projektu
Bc. Jana Švehlová
manažer projektu
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