
 
 

 

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Mělník 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000683 

Zápis ze společného setkání zástupců pracovních skupin  

 

Datum: 19. 5. 2017 od 11:00 hodin 

Místo: Městský úřad Mělník, malá zasedací místnost 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1) Základní informace o současném stavu projektu MAP a možnostech pro školy v ORP 

Mělník, dalším harmonogramu výzev z OP VVV 

2) Připomínky k zaslanému akčnímu plánu 

 

1) Mgr. Galina Čermáková zahajuje jednání sdělením informací o průběhu projektu Místní 

akční plán v ORP Mělník. Informuje přítomném o harmonogramu a ukončení projektu, 

tak aby byl do konce června zpracován a schválen Řídícím výborem. Upozorňuje na 

možnost kontroly a doplnění investičních aktivit do zpracovaného MAP, zapojené školy 

a zřizovatelé budou s tímto požadavkem ještě obesláni. Zmiňuje plánované výzvy z OP 

VVV na „Implementace MAP“ a „MAP II“, provázanost a vliv projektu MAP na podobu 

projektů zjednodušeného vykazování.  

2) Návrh akčního plánu rozeslán všem členům pracovních skupin, všechny pracovní 

skupiny byly vyzvány k prostudování akčního plánu a přípravě připomínek jednotlivým 

aktivitám. M. Vacková vede a moderuje proces připomínek. Připomínky zaznamenány 

k názvu jednotlivé aktivity v níže uvedené tabulce. 

Č. 
aktivity 

 
Název aktivity 

 
Poznámka, připomínka 

1.1.1. Koutek komunikačních schopností  
Odpolední hodiny 

1.1.2. Kurz sociálních dovedností Přípravná třída MŠ 

1.1.3. Polytechnická výuka před/za školou Nabídnout delší časové období pro všechny 
zájemce 

1.2.1. DVPP mateřských škol Možnost využít prostředků z „Implementace MAP“ 

2.1.1. Aktivity vedoucí k rozvoji klíčových 
gramotností 

Sdílený rodilý mluvčí – IMPLEMENTACE map“ 

Snížení bagatelní podpory 

Suplování – malé školy nejsou schopné se zapojit 

Snížit hranici minimální účasti projektu 

Upravit kritéria čerpání 



 
 

 

2.2.1. Aktivity směřující k dalšímu vzdělávání ped. 
pracovníků 

Semináře pro ped. sbor – snížit bagatelní podporu 

Další aktivity dle potřeb a zájmu škol financované 
z MAP II 

3.2.1. Pořízení pomůcek v souladu s moderními 
trendy za účelem rozšíření portfolia 
vzdělávacích aktivit 

Navýšení částky na 250 tis. 

Zdroje financování 

5.1.1. Vznik dočasných pracovních pozic v MŠ a ZŠ 
v souvislosti s inkluzí a podporou žáků se SVP 

Sdílený psycholog 

6.2.2. Word Café Zahrnout do spolupráce zřizovatele 

 

Návrhy budou zapracovány do akčního plánu, který bude následně rozeslán všem 

členům pracovních skupin. 

Kromě výše zmíněného vyvstaly ze strany zástupců pracovních skupin požadavky: 

1) Metodickou podporu tvorby ŠAP 

2) Sdílená místa psychologa či speciálního pedagoga pro více škol 

3) Snížení bagatelní podpory 

4) Sdílení pracovní pozice - rodilý mluvčí atd. 

 

Místní akční plán doplněný o strategickou část bude schválen na schůzi Řídícího výboru 

v červnu t.r. 

Zapsala Galina Čermáková 


