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Zápis 
 

Řídící výbor 

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš  

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000677 

10. 4. 2017, zasedací místnost MěÚ, Kamenná 52, Aš 

Přítomní: viz prezenční listina – 10 přítomných, 4 nepřítomni 

 

Program:  

1) Úvodní slovo 

2) Seznámení s plánovanými semináři 

3) MAP – informace o stavu projektu 

4) Schválení druhé verze strategického rámce 

5) Seznámení s KAP 

6) Diskuze 

 

1) Úvodní slovo pronesla manažerka projektu Martina Pospíšilová, přivítala účastníky, 

zástupce z KAP pí. Mgr. Evu Saligerovou a z KÚ p. Ing. Stanislava Jambora a poprosila, 

aby se přítomní zapsali do prezenční listiny.  

 

2) Manažerka seznámila zúčastněné s plánovanými semináři v rámci projektu MAP, které 

byly dne 6. 4. 2017 přílohou zaslány jako podklad k jednání řídícího výboru v přehledné 

tabulce. Ve čtvrtek 30. 3. 2017 proběhl seminář Metoda NTC, jež měl velký úspěch. 

Velmi pozitivně bylo reagováno též na seminář Volnočasová pedagogika, kterého se 

účastnily, dle ředitelky MěDDM Sluníčko Aš Evy Holečkové, převážně maminky na 

mateřské dovolené, nebo těsně po ukončení mateřské dovolené. 

 

3) Manažerka informovala o stavu projektu MAP, sdělila v jaké je fázi a vyzvala k zabývání 

se nad náměty pro aktivity v rámci MAP. M. Pospíšilová dále informovala 

o připravovaných výzvách na MAP II. a implementaci MAPu. Členům řídícího výboru 

byla zaslána pracovní verze analýzy, je třeba ještě doplnit. Jakmile bude analýza hotová, 

bude zaslána řídícímu výboru, schválení by proběhlo per-rollam. 

 

4) Dalším bodem bylo schválení druhé verze strategického rámce. Bylo probráno několik 

změn, které budou součástí nové verze strategického rámce. Diskuzi vyvolal Cíl 3.1 

Dostatečné personální zajištění, kde bylo zúčastněnými zdůrazněno, že je potřeba 

motivovat k příchodu nových pedagogů, jejichž počet je nedostatečný a průměrný věk se 

zvyšuje. Byly navrhnuty motivační pobídky.  

 

Proběhlo hlasování o schválení strategického rámce verze č.2 s tímto výsledkem 

 

Pro: 10 členů              Proti: 0 členů            Zdrželo se: 0 členů 
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Tímto byl schválen Strategický rámec ver. 2. 

 

5) Zástupkyně KAP pí. Mgr. Eva Saligerová představila krajský akční plán. Jak vznikal, jaká 

jsou témata KAP, jak je provázán s MAP atd. Součástí byla prezentace, jež byla předána 

všem zúčastněným.  

 

6) V diskuzi se účastníci řídícího výboru obraceli na pí. Mgr. Evu Saligerovou 

s problematikou výchovného a kariérového poradce, kde hodinová dotace není dostatečná. 

Dalším tématem v diskuzi byla inkluze. Pí. Evou Salingerovou bylo sděleno, že KAP 

bude vytvářet koncepci inkluze. Budou se obracet na školy, aby předaly své zkušenosti 

s inkluzí. 

 

Na závěr M. Pospíšilová poděkovala všem za účast a rozloučila se. 

 

Zapsala Petra Matrasová  

 

Přílohy: prezenční listina 

              Strategický rámec ver. č 2 

               

 


