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ÚVODNÍK
Právě držíte v rukách další
číslo MAPáckého občasníku.
Projekt naplno běží, pracovní
skupiny se setkaly. Pořád
hledáme stálé členy do
tematických pracovních
skupin. Pojďte zlepšit
vzdělávání na Kadaňsku ;-)

Pracovní skupiny se scházejí, hledáme aktivní lidi se zájmem o
vzdělávání, připravujeme semináře a workshopy.

Jaký má MAP zamýšlený přínos?



Klíčové aktivity MAPu

Místní akční plán vzdělávání se skládá ze čtyř klíčových aktivit. První a
velmi důležitou je akční plánování. Mezi to patří rozvoj partnerství.
Partnerské subjekty by se měli setkávat či vyměňovat zkušenosti. Dále
Dohoda o prioritách – především z operačního programu IROP. Dále
sestavení akčního plán a poslední dílčí podaktivitou je budování
znalostních kapacit – např. pořádáním „ochutnávkových“ seminářů.



Co se děje a bude dít?

Další klíčové aktivity jsou: evaluace, řízení MAP a řízení projektu.

Spolupracujeme s:
S

CO SE DĚLO, DĚJE A BUDE DÍT?

„Hledáme aktivní lidi, kterým není lhostejný
další vývoj vzdělávání dětí a žáků na
Kadaňsku.“
Z PRACOVNÍCH SKUPIN
V průběhu října, listopadu a prosince 2016 se sešli tématické pracovní
skupiny. V rámci setkání proběhlo úvodní seznámení členů pracovní
skupiny. Následně členové sestavovali SWOT analýzy v daném tématu.
Hledali silné-slabé stránky, hrozby a příležitosti. Stále platí, že hledáme
aktivní lidi, kterým není lhostejný další vývoj vzdělávání dětí a
žáků na Kadaňsku. Zapojte se do činnosti pracovních skupin a
posuňme se kupředu! Účastníci v pracovní skupině mohou být
honorováni!
Témata pracovních skupin:
1. Podnikavost, iniciativa, kreativita žáku ZŠ, kariérové poradenství a
polytechnika (přírodní vědy) ZŠ
2. Cizí jazyky ZŠ
3. Předškolní vzdělávání
4. Čtenářská gramotnost ZŠ, kulturní povědomí a vyjadřování
5. Inkluze ZŠ + občanské a sociální dovodenosti žáků
6. Matematická gramotnost ZŠ a digitální kompetence
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Co nás čeká
v měsíci leden –
březen 2018?
14.2. kurz:











emoční sebeobrana pro učitele
22.2. kurz:
emoční sebeobrana pro učitele II
2.3. seminář:
strategie na podporu čtenářské
gramotnosti
14.3. setkání PS:
matematická gramotnost
inkluzivní vzdělání
15.3. setkání PS:
čtenářská gramotnost
polytechnické vzdělání
16.3. setkání PS:
cizí jazyk
předškolní vzdělávání

2. ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Dne 14.12.2016 se konalo druhé jednání řídícího výboru v Kadani
od 15:30-17:00 v kulturním zařízení Střelnice.
Setkání zahájil v 15:25 předseda Jan Losenický s návrhem změny
Jednacího výboru ŘV a to tak, že z části IV./2/a. (povinnosti) bude
z první odrážky „vede a předsedá jednáním Řídícího
výboru“ vyškrtnuto „vede a“ a k části VII. (hlasování ŘV) bude
včleněna možnost ŘV hlasovat způsobem per rollam (tj. oběžníkem)
a to elektronickou poštou. Přítomní členové ŘV návrh konsensem
schválili (začleněno jako bod VII./9 do Jednacího řádu, jenž je
přílohou tohoto zápisu).
Poté členové diskutovali nad předloženou Dohodou o investičních
záměrech, jež je součástí Strategického rámce MAP ORP Kadaň,
přijatého na jednání Partnerství, předcházejícím jednání ŘV. Na
výzvu předsedy v závěru diskuse konsensem členové schválili
zařazené projektové záměry předložené Dohody.
V závěru jednání byli projektoví koordinátoři MAS Vladař pověřeni
vznést dotaz na MŠMT, coby metodický orgán MAP a ŘO OPVVV,
týkající se povinnosti předložit souhlas zřizovatele školských
zařízení s projektovým záměrem žadatelů ke Strategickému rámci
MAP, a již v zápise z tohoto jednání členy ŘV a předkladatele
projektových záměrů informovat o stanovisku MŠMT. Získané
stanovisko je tudíž přílohou zápisu, byť je to stanovisko NIDV, neboť
MŠMT stanovisko dát odmítlo.
Poté bylo jednání ŘV v 17:00 ukončeno.

JEDNÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP
Dne 14.12.2016 se konalo od 14:00 hod druhé jednání Partnerství
MAP ORP Kadaň v Kadani na Střelnici, Čechova 147.
Na program bylo:
přehled vykonané práce:

strategický rámec
- 47 priorit a 144 cílů
- kostra MAP
- obsahuje už hlavní rysy návrhové části (priority a cíle s indikátory)
- obsahuje množství podnětů pro vzdělávání a rozvoj učitelů
- je podkladem pro MMR při posuzování oprávněnosti žádostí do
IROP
- schvaluje Partnerství a Řídící výbor

dohoda o investičních prioritách
- seznam investičních záměrů, odpovídajících identifikovaným
potřebám-součástí SR

SLEDUJTE NÁS NA WEBU!
Kde se dozvíte další informace o
projektu MAP? Již funguje náš web
www.vzdelavani-kadansko.cz..
Máte nápad či zpětnou vazbu v čem by
se mělo vzdělávání na Kadaňsku
posunout?

Spojte se s námi! 

- součástí SR
- 48 investičních projektových záměrů od 12 subjektů, odpovídajících
výzvám IROP
- 28 investičních projektových záměrů od 11 subjektů, neodpovídajících
výzvám IROP
- celková odhadovaná částka 249 650 000 Kč / 157 500 000 Kč
- projekty zaměřené především na odborné učebny a bezbariérovost, ale i
rozšíření kapacity
Co bude dál?
- kvantifikace cílů oslovením všech zapojených partnerských subjektů v
území
- návrh kroků, k cílům vedoucím (práce v PS)
- přiřazení termínů, zodpovědností a zdrojů ke krokům (práce v PS)
- schválení MAP Partnerstvím a ŘV
- realizace MAP
- semináře, workshopy, příklady dobré praxe dle poptávky, zachycené v SR
i jiné
- ad hoc skupiny dle poptávky, zachycené v SR
- exit strategie – udržení platformy MAP i po skončení projektu
Dále byli na programu jednotlivé priority a cíle.
_________________________________________________
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