2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
11. 12. 2019 proběhlo první jednání Řídícího výboru (př. č. 14 – pozvánka, zápis, PL), který na svém jednání
schválil následující dokumenty- Statut (př. č.1), Jednací řád (př. č. ),Organizační struktura MAP II (př. č.
3),aktualizované složení ŘV (př. č. 4),seznam PS (př.č. 5). Dále byla aktualizovaná tabulka identifikace
dotčené veřejnosti -aktéři ve vzdělávání (př. č.6). 15.1. 2019 proběhlo setkání RT MAP II (př.č. 15 –
pozvánka, zápis,PL)
2.2. Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti
komunikačního plánu, byl vytvořen komunikační plán, schválený ŘV. V rámci této podaktivity byl zpracován
Komunikační plán (př. č. 7), v souladu s povinnou publicitou byl 1/2019 zveřejněn článek v Ostrovském
měsíčníku (př. č.8) a ve Zpravodaji MAS Krušné hory o.p.s. (př. č.9), celý výtisk https://maskrusnehory.cz/_files/200007323-ab55cac502/Zpravodaj_2018%201.pdf. Byly zřízeny FB stránky:
https://www.facebook.com/groups/171927383723492/about/
2.3 až 2.5 pracovní skupiny- byly sestaveny PS, seznam členů (př. č.5). 15. 1. 2019 proběhly první schůzky
všech PS (př. č.16 – pozvánky, zápisy, PL).
2.7 Podpora škol v plánování : Podaktivita je realizována prostřednictvím "Manažera školy pro plánování",
se kterým je uzavřena DPP (smlouvy doloženy v ŽoP).
2.8 Místní akční plánování : Podaktivita je naplňována prostřednictvím PS, které zahájily aktualizaci RoAP
na školní rok 2019/2020 a MAP. Na Pracovních schůzkách obdrželi členové PS stávající RoAP, byla jim
vysvětlena podstata a důležitost aktualizace a pod vedením vedoucích PS bude probíhat aktualizace.
Předpokládáme finalizaci aktualizace RoAP na šk.r. 2019/2020 v červnu 2019 předložena ŘV ke schválení.
2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémových Strategického řízení a plánování ve školách a
v území (SRP) : účast členů RT na vzdělávacím programu Setkání příjemců IPO MAP 14. 1. 2019 ( potvrzení
účasti př.č. 10)
2.10 Spolupráce s ostatními projekty: dne 27.11. 2018 proběhla schůzka ke spolupráci s SYPO (př. č. 11 –
zápis, PL).
2.12 Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru – Aktivita prozatím není realizována.
2.13 a 2.14 – v rámci těchto aktivit probíhá mapování možností vzdělávacích aktivit vhodných pro zařazení
do těchto podaktivit. Důraz bude kladen na výběr témat, která pedagogy skutečně zajímají a jsou pro ně
přínosná. Za tímto účelem byli také pedagogové osloveni s žádostí o návrhy.
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