
Setkání Partnerství MAP, 15. ledna 2018, 14.00-16.00, 1.ZŠ Sedlčany 

 

Program:  

1. Prezentace Evy Zirhutové: Ohlédnutí za MAP I 

2. Diskuse k prezentaci 

3. Informování o finálních dokumentech MAP, následná diskuse  – Petr Halada 

4. MAP II – Základní informace – Radmila Veselá 

5. Zapojení škol do MAP II – Plánování na školách, Kvalitní škola 

+ informovaný souhlas, hlasování 

6. Různé 

 

Ad. 1. Prezentace Evy Zirhutové: Ohlédnutí za MAP I 

viz připojená prezentace 

Ad. 2. Diskuse k vystoupení EZ, zkušenosti, otázky 

Ad. 3. Informování o finálních dokumentech MAP 

Účastníci byli již v pozvánce informování o možnosti prostudovat finální dokumenty na webových 

stránkách MAS Sedlčansko. K dokumentům nebyly žádné připomínky ani dotazy a byly postoupeny ke 

schválení Řídícímu výboru. 

 Ad. 4. Představení MAP II  

Projekt MAP II bude bezprostředně následovat MAP I, realizace proto započne začátkem února. 

Realizační tým proto musí připravit a podat žádost do 15. února, kdy je průběžná uzávěrka příjmu 

žádostí o podporu. Budeme žádat o podporu ve výši 11.00.000. Pozměněný administrativní tým (Jana 

Mašková, Ervín Heintz) a koordinaci projektu povede jako manažer projektu Radmila Veselá, věcným 

manažerem a „srdcem“ projektu zůstává Eva Zirhutová. 

Oblasti rozvoje – priority MAP II vycházejí z těch, které byly definovány v MAP I: 

1. PEPSI program 

2. Podpora gramotností a kompetencí 

3. Zelená nejen pro kluky 

4. Program pro vedoucí pracovníky škol (Leadership), cesta k modelu kvalitní škola, podpora 

plánování na školách 

Ad. 5. Zapojení škol do MAP II  

O intenzivnějším zapojení škol, zejména prostřednictvím aktivity plánování na školách informoval 

Petr Halada. Vzhledem k povinnosti zapojit jednoho pracovníka každé školy do projektu (jeho činnost 

spočívající ve vypracování dotazníku analýzy potřeb školy cca 2x za projekt bude honorována) byly 

zástupci škol vyzváni, aby hlasování stvrdili své podpisy na dokumentu souhlas o zapojení školy. Pro 

všichni přítomní zástupci škol, viz prezenční listina. 

Ad. 6.  

Účastníkům bylo připomenuto setkání vedoucích pracovníků škol, které proběhne 22.-23. února opět 

se semináři s kvalitními lektory. Zástupci škol byly požádáni, aby potvrdili svůj zájem. 



Z dalších aktivit bylo diskutováno zejména místo, kde budou probíhat semináře na Klima školy. Bylo 

dohodnuto, že se školy v hostování budou střídat. První proběhne jak bylo avizováno na Obecním 

úřadě v Kamýku 17. ledna od 13.30 do 17.30. 

Dále byli ředitelé vyzváni, aby zvážili, do jaké míry mohou uvolňovat vychovatelky družin na 

semináře, zdá má smysl v nich pokračovat v nadcházejícím období.  

 

Setkáním prováděl Petr Halada 

 

Zapsala Radmila Veselá 

 


