Zápis
ze setkání se zpracovateli místních akčních plánů v Karlovarském kraji konaného 14. 9. 2016
v 9 hodin v učebně Městské knihovny v Ostrově, Zámecký park 224, 363 01 Ostrov.

Dne 14. 9. 2016 se sešly:
Jana Urbánková- MAS Krušné hory, o.p.s.
Zuzana Žitná – MAS Krušné hory, o.p.s.
Alena Semotamová – MAS Krušné hory, o.p.s.
Hana Krejsová – Město Cheb
Pavla Sudimacová – Město Cheb
Jana Hadašová – Město Cheb
Martina Pospíšilová – Sdružení Ašsko
Daniela Morávková – Mariánskolázeňsko
Jana Čížková – Mariánskolázeňsko
Daniela Strnadová – MAS 21, o.p.s.
Olga Blašková – MAS 21, o.p.s.
Zuzana Odvody – MAS Sokolovsko, o.p.s.
Markéta Hendrichová – MAS Sokolovsko, o.p.s.
Ivana Jágriková – MAS Sokolovsko, o.p.s.
Lucie Mildorfová – Město Ostrov
Dana Svozilová – Město Ostrov
Alexandra Fürbachová – Město Ostrov
Eva Saligerová – KAP KK
Markéta Adamcová – KAP KK
Věra Mühlheimová – NIDV Karlovy Vary
Ilona Juhásová – NIDV Karlovy Vary
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Program jednání:
1. Přivítání účastníků setkání
Na začátku jednání všechny účastníky přivítala ředitelka Ing. Jana Urbánková z MAS Krušné
hory, o.p.s. a zahájila tím tak jednání zpracovatelů místních akčních plánů v KK. Jednotliví
zpracovatelé se představili.
2. Aktuální informace z Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR – Ing. Markéta
Hendrichová
Pak si vzala slovo Ing. Markéta Hendrichová, která představila aktuální informace z Pracovní
skupiny Vzdělávání NS MAS ČR.
Byl představen projekt „Rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti upevňování vztahu ke
kulturnímu dědictví“, který připravuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Projekt má edukativní charakter, účelem je seznámit žáky, mládež, případně i dospělé
s památkami v jejich regionu -to by mělo zaručit vytvoření vztahu k těmto památkám a
následné ochraně těchto památek. Partnerem projektu je mimo jiné Národní památkový ústav.
3. Aktuální informace z NIDV z postupu realizace projektu SRP – PhDr. Ilona Juhásová
PhDr. Ilona Juhásová představila informace z postupu realizace projektu SRP (Strategické
řízení a plánování ve školách). Dále informovala zpracovatele o tom, že ve Strategických
rámcích MAP má být základní umělecké vzdělávání jako samostatná kapitola, nemají být pod
neformálním a zájmovým vzděláváním. Paní doktorka rozdala informační letáky týkající se
činnosti NIDV, výběr z nabídky vzdělávacích programů, šablon (Avízo aktivit NIDV
k šablonám pro MŠ a ZŠ), doporučení pro zpracování struktury obsahu SR MAP – řazení
kapitol.
4. Základní informace o aktuálním stavu realizace jednotlivých projektů MAP
v Karlovarském kraji (zástupce každého MAP přednese stručnou informaci o
aktuálním stavu projektu)
Jednotliví zpracovatelé MAP představili své projekty a popsali jejich aktuální stav, vytvoření
pracovních skupin, kulatých stolů, vzdělávání, aktivity atd. Během představování jednotlivých
projektů vzešla diskuze ohledně problémových oblastí, se kterými se každá organizace
setkává. Zaznělo, že je nutné si dávat pozor na křížkování ve SR. Pak se může stát, že ŘO
neuzná jako uznatelný náklad. Je třeba zakřížkovat bezbariérovost ve všech případech kromě
situace, kdy škola už bezbariérově přístupná je. Tedy i v případě projektu zaměřeného na
odborné učebny, kdy bezbariérovost bude realizována pouze z důvodu bezbariérové
dostupnosti této odborné učebny, je třeba zakřížkovat bezbariérovost.
ORP Cheb chce zlepšit analýzu v průběhu zpracování MAP a to do čtivé formy spolu
s obrázky a popisem škol. Mariánskolázeňsko chce uspořádat další setkání dne 7. 12. 2016
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v klášteře v Teplé. Plánují pozvat administrátorku výzvy z MŠMT Marcelu Tógliovou. ORP
Karlovy Vary využívá tabulky ze statistik od MŠMT pro svou analytickou část.
Dále byla představena myšlenka projektu pana Sušanky a to „Centra poznání a vzdělávání“
ve Valči. Jedná se o návrh na využití Státního zámku Valeč, dvou brownfieldů, barokního
městečka Valeč a její okolní krajiny. Projekt zahrnuje poznávací a vzdělávací aktivity, které
nelze nebo jen zcela mimořádně zahrnout do vzdělávacího procesu na jednotlivých druzích
škol a školských zařízeních na území NUTS II Severozápad.
5. Témata k diskuzi
- Stav zpracování Strategického rámce
- Vzdělávání v rámci projektu (budování kapacit)
- Termíny pravidelných schůzek a jejich frekvence
- Rozdělení do pracovních skupin, povinná a volitelná témata
- Řídící výbor
- Harmonogram KA – porovnání aktivit, vazba na rozpočet, jejich načasování
- Další volitelná témata
Během závěrečné diskuze byly projednány témata jako pracovní skupiny, termíny schůzek,
harmonogram, rozpočet. Mgr. Saligerová představila KAP a jeho aktuální stav. Byly
diskutovány vazby mezi KAP a MAP v oblastech povinných opatření (problematika
polytechnického vzdělávání), školení, aktivity.
Mgr. Eva Saligerová představila termíny platforem vzdělávání pořádané v rámci KAP KK.
Platformy jsou pořádané jako setkání odborníků z Pracovní skupiny Vzdělávání, zástupců
středních škol, zaměstnavatelů a zainteresované veřejnosti z Karlovarského kraje a navazují
na setkání pracovních minitýmů. Na platformách budou účastníci seznámeni s výsledky
Analýzy potřeb v území a budou diskutována uvedená témata. Analýza potřeb v území je
důležitým podkladem pro tvorbu dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK, který
vytyčuje hlavní potřeby ve vzdělávacím systému Karlovarského kraje.
Platforma č. 1 - Volba povolání zaměřená na rozvoj kariérového poradenství a podporu
kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.
Setkání se bude konat 22. září 2016 od 13.00 hodin v zastupitelském sále Krajského
úřadu Karlovarského kraje.
Platforma č. 2 - Vzdělávání pro život zaměřená na podporu odborného a
polytechnického vzdělávání, spolupráci škol a zaměstnavatelů, rozvoj dalšího profesního
vzdělávání na školách formou celoživotního učení a rozvoj infrastruktury SŠ a VOŠ.
Setkání se bude konat 26. září 2016 od 13.00 hodin ve společenském sále Krajské
knihovny Karlovarského kraje.
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Platforma č. 3 -Společné vzdělávání zaměřená na podporu inkluzivního vzdělávání.
Setkání se bude konat 20. září 2016 od 13.00 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu
Karlovarského kraje.
Platforma č. 4 -Rozvoj osobnosti zaměřená na podporu rozvoje čtenářské a matematické
gramotnosti a klíčových kompetencí žáků včetně digitálních a jazykových kompetencí.
Setkání se bude konat 29. září 2016 od 13.00 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu
Karlovarského kraje.
Jako poslední téma se řešily šablony pro MŠ a ZŠ.

Další setkání zpracovatelů se uskuteční 7. 12. 2016 v klášteře v Teplé.

Jednání bylo ve 12 hodin ukončeno.
V Ostrově dne 14. 9. 2016
Zapsala: Ing. Zuzana Žitná

………………………………
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