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Zápis z 9. setkání pracovní skupiny MAP II pro financování 

14. 12. 2020 14:00 – 17:00 

Přítomní: 

- realizační tým (RT MAP II): Jana Černoušková, L. Štiková 

 

- členové pracovních skupin (PS): viz prezenční listina 

Body jednání: 

1. Přivítání členů PS Janou Černouškovou  

 

     L. Štiková seznámila přítomné s programem dnešního setkání PS pro financování a 

s výsledky jednání ostatních PS MAP, které se uskutečnily v průběhu října a prosince. 

 

2. Prohloubení procesu strategického plánování a řízení ve školách 

 

L. Štiková podrobně seznámila přítomné členy PS s obsahem nového webu NPI ČR 

vedemeskolu.cz a zejména jeho částí věnované strategickému řízení a plánování ve 

školách. Poté ředitele škol seznámila s požadavky na tvorbu strategického plánu školy 

v rámci povinné podaktivity 2.7 a s nabídkou pomoci od RT MAP. Za nepodkročitelné 

minimum, které bude po ředitelích škol vyžadováno, je považováno následující: 

1. Sestavení strategického týmu školy  

2. Analýza dokumentace školy 

3. SWOT analýza školy 

4. Stanovení mise, vize 

5. Priority a jak jich dosáhnout 
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3. Zvýšení účasti na PS MAP 

 J. Černoušková apelovala, že pokud má být proces společného plánování ve vzdělávání 

efektivní a smysluplný, podmínkou je vyšší účast zástupců škol na jednáních PS. Vyšší účast 

= vyšší názorová různost = bohatší diskuse na těchto setkáních.  

4. Příprava projektu MAP III 

L. Štiková seznámila přítomné s následujícími základními informacemi o plánovaném 

projektu v rámci výzvy na MAP III. 

• Od 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 

• Trvání 12 měsíců 

• Rozpočet 2 345 000 Kč 

• Překlenutí období do nového OP JAK, bez implementace 

• Povinné aktivity: Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu MAP 

• Podat začátkem roku 2021, aby zbylo z alokace 

• V září a na začátku října projednáno s vedením obce 

 

5. Úkoly pro členy PS 

- Opět se zamyslet a navrhnout odborná témata pro workshopy (např. školení na téma 

inkluze i konkrétního školitele); 

- Seznámit se s materiály ke Strategickému řízení a plánování ve školách 

 

 

  

Praha 16. 12. 2020 

Zapsala: Jana Černoušková, členka RT MAP II 

 


