Zápis z 1. Jednání
pracovních skupin Město a Zájmové a neformální vzdělávání
DATUM KONÁNÍ

26. 04. 2016

ČAS KONÁNÍ

15:00 - 16:30

MÍSTO KONÁNÍ

DDM Děčín, Teplická 344/38, Děčín 4, 405 02

PŘÍTOMNI:

dle prezenční listiny

NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Informace o projektu MAP rozvoje vzdělání pro SO ORP Děčín
Očekávané výstupy MAP
Nastavení spolupráce, systém informování
Úkoly a stanovení dalšího jednání
Závěr

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:


Společné jednání pracovních skupin zahájila Jiřina Bischoffiová, MAS Labské skály, z.s., která
shrnula informace o projektu MAP pro SO ORP Děčín:
-

Cílem MAP je zlepšení kvality vzdělávání v řešeném území.

-

Hlavní aktivitou je rozvíjení spolupráce všech aktérů (ZŠ, MŠ, NNO, DDM, klubů, MC a
podobně), kteří v oblasti vzdělávání v daném území působí. Výsledkem této spolupráce bude
sdílení dobré praxe, společná realizace projektů, společné sdílení nástrojů, efektivní využití
dotačních prostředků z ESF ale i národních finančních zdrojů a finančních zdrojů zřizovatelů.
Součástí partnerské platformy musí být i rodiče žáků, zkušení pedagogičtí pracovníci,
vychovatelé, vedoucí zájmových organizací věnujících se dětem jak v městském tak i
venkovském prostoru, dále pak zřizovatelé školských zařízení, dalších organizací a subjektů
(NIVD, KAP apod).

MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.
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-

Výstupem MAP bude v první fázi (do 6 měsíců od zahájení projektu tj. do konce července
2016):
1. Návrh strategického rámce (SR) do roku 2023, tzv. „Dohodu o prioritách“, který bude
obsahovat soubor aktivit, ve kterých se navrhuje konkrétní řešení místních problémů v
navržených prioritách (zásobník projektů). Tento 1. Návrh SR (schválený ŘV) bude odevzdán
na MŠMT, kde bude sloužit jako důležitý podklad pro nastavení výzev IROP. V průběhu
realizace projektu tj. do konce ledna 2018, bude zásobník postupně doplňován a průběžně
aktualizován (schvalován ŘV).
Východiskem pro stanovení SR je analýza a její vyhodnocení, které bude vycházet:
a/ z Dotazníkového šetření MŠMT – výstup už je k dispozici, je zpracován do dokumentu
podle pokynů MŠMT – dají se definovat většinové potřeby MŠ a ZŠ (viz příloha zápisu),
b/ tento výstup se musí dále rozpracovat (příprava podkladů Realizační tým, tj. vedoucí
pracovních skupin včetně hlavního manažera),
c/ současně je nutné vyhotovit konkrétní přehled investičních záměrů v území, tak aby byl
zřejmý jejich stupeň rozpracování (PD, stavební povolení, pouze záměr apod.) a hlavně stav
projednání a odsouhlasení zřizovatelem (zajistí z území města školský odbor pí Srbová ve
spolupráci s odborem MH p. Tenkrátem, za venkovský prostor sběr podkladů zajistí Mgr.
Tesarčíková, pí Bischoffiová (za území MAS Labské skály) a podobně tak pí Kracmanová (za
MAS Český sever).

-

Úkolem pracovních skupin je především tyto potřeby v rámci místního akčního plánování
vyhodnotit a stanovit priority v návaznosti na strategické záměry již existujících funkčních
partnerství v území (priority, spádovost, efektivita využití a vytíženost se zajištěním kvality ve
vzdělání) a dále tyto potřeby následně rozpracovat do SR MAP.

-

Diskutována problematika tzv. excelentních vzdělávacích prostor, nadstandardních se
v území pravděpodobně nevyskytují.

-

Zájmové vzdělávání - byla přednesena prosba o pomoc s vyhledáním dalších aktérů.

-

Organizace zájmového neformálního vzdělávání také nahlásí své záměry jak investiční,
pokud existují, tak návrh měkkých projektů a aktivit (spolupráce se školami, sdílení prostorů,
předpokládané společné projekty apod.).
Termín: cca do týdne

-

Informační Seminář pro MŠ a ZŠ „šablony“ se uskuteční dne 10. 5. 2016 od 14:00 hod. v
DDM v Děčíně na Teplické ul.
Animace škol MAS (se primárně týká venkovského prostoru) - seminář se bude týkat
především technické stránky (žádost - vyplnění, projektové řízení), nikoli odborné. MAS

MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.
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rozešle pozvánky, do 27. 5. 2016, následně nahlásí paní ředitelce DDM v DC počet
přihlášených zájemců o seminář. Termín přihlášení je stanoven do středy 04. 05. 2016.



-

Workshop – téma inkluze – plánovali jsme spojení informačního semináře s workshopem.
Vedoucí projektu KAP (Ing. Zdeňková) > doporučeni odborníci z pracovní skupiny KAP – Mgr.
Svoboda a jeho kolegové z UJEP. Z časových důvodů nelze tyto dvě akce spojit. Další možné
náhradní termíny jsou plánovány v týdnu od 16. 5. - 20. 5. 2016. Je třeba provést průzkum
zájmu, aby bylo zřejmé kolik účastníků projeví zájem se zúčastnit.

-

Dotazníky pro rodiče v rámci jejich zapojení do MAP – dotazníky byly rozeslány po školách,
postupně se vracejí a jsou zpracovávány.

-

Projekty MAP budou mít nové přehledné www.stránky

-

Úkol pro všechny zapojené aktéry – informovat o projektu MAP v území a předávat
informace

Úkoly a další jednání:
Realizační tým:
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1) pí Srbová, Mgr. Houdová ve spolupráci s p. Tenkrátem z MH a řediteli jednotlivých škol
zřizovaných městem sestaví přehled investičních záměrů v členění:
ŠKOLA – NÁZEV (identifikace) ZÁMĚRU – PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET (pokud není stanoven tak
kvalifikovaný odhad) – STAV PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM – STAV ROZPRACOVANOSTI (záměr,
projektová dokumentace, studie apod.) – P5EDPOKLAD TERMÍNU (roku) – PODÁNÍ ŽÁDOSTI O
DOTACI (z IROP),
Zahrnout také záměry ze zásobníků projektů Strategií (města, MOS apod). Propojit záměry
diskutované v rámci projektu „Inkluze“ (např. školní autobus apod),
2) pí Bischoffiová, pí Blažková, pí Tesarčíková, pí Kracmanová – podobným způsobem je třeba
posbírat záměry z venkovského území (pí Tesarčíková už řeší v rámci skupiny Venkov ve
spolupráci s pí Kracmanovou za území MAS ČS). Pí Blažková a pí Bischoffiová prověří také
aktuálnost zásobníku projektu SCLLD a obcí. Ještě oslovíme sekretariát RSK Ústeckého kraje, kteří
zpracovávali tzv. RAP (regionální akční plán) – kde zadávali potencionální žadatelé také své
projekty.
3) Ze seznamu projektů bude zpracován vedoucími pracovních skupin výstup – který bude
projednán na společném zasedání pracovních skupin - navržený termín jednání je stanoven na
17. 5. 2016.
4) Současně bude do jednání PS dopracován návrh dílčí SWOT, vyplývající z dotazníkového
šetření MŠMT, metaanalýzy Strategií – také k projednání v PS.

MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.

5) Na příštím jednání PS by měla vzniknout představa o prioritách a navazujících cílech, které
budou dále diskutovat.

ZÁVĚR
Všichni zúčastnění se shodli na spolupráci.

ZÁZNAM VYPRACOVALA:

Jiřina Bischoffiová

V Libouchci, 27. 04. 2016

PŘÍLOHY



Příloha č. 1
Příloha č. 2
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Prezenční listina
DC-Vyhodnocení dotazníkového šetření z MŠMT

MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.

