Zápis z 1. setkání pracovní skupiny MAP III pro financování
7. 10. 2021 12:00 – 15:00
Přítomní:
-

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

-

členové pracovních skupin (PS): viz prezenční listina

Body jednání:
1. Přivítání členů PS Lenkou Štikovou

L. Štiková přivítala přítomné na 1. setkání této pracovní skupiny v rámci nového projektu
MAP III a seznámila přítomné s programem dnešního setkání PS pro financování.
2. Uzavírání MAP II – výstupy v jednotlivých klíčových aktivitách
L. Štiková stručně shrnula skončený projekt MAP II zejména jeho výstupy, které jsou
k dispozici na webových stránkách projektu MAP.
3. Nový projekt MAP III
L. Štiková seznámila přítomné s novým projektem MAP III, jehož realizace začala 1. 9.
2021 a poskytla jim následující základní informace:
•

Od 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

•

Rozpočet 1 366 061,81 Kč

•

Překlenutí období do nového OP JAK, bez implementace

•

Povinné aktivity: Rozvoj a aktualizace MAP a Evaluace procesu MAP

7. října 2021 se sejde Řídící výbor MAP, aby schválil svůj nový Statut a Jednací řád a zvolil
nového předsedu. 13. 10. se sejdou na plenárním setkání všechny zbylé PS MAP. J.
Černoušková opět apelovala na ředitele, aby ve svých školách aktivovali potenciální nové
členy PT MAP. Vyšší účast = vyšší názorová různost = bohatší diskuse na těchto setkáních.
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L. Štiková informovala o pokračujících implementačních aktivitách – rodilý mluvčí AJ a od
listopadu nastupující nové logopedce. Tyto implementační aktivity po dobu
překlenovacího období hrazeny z rozpočtu MČ.
4. Pokračování a prohloubení procesu Strategického plánování a řízení ve školách
L. Štiková poděkovala za práci na tomto procesu v rámci minulého projektu a nastínila,
jak bude pokračovat tato aktivita v rámci MAP III. V novém projektu je tato podaktivita
nepovinná, ale je třeba překlenout období do MAP IV, proto budeme pokračovat
v tvorbě dlouhodobých plánů rozvoje školy a školních akčních plánů.
5. Dotazníkové šetření spokojenosti rodičů
J. Černoušková s L. Štikovou informovaly o plánovaném dotazníkovém šetření
spokojenosti rodičů na MŠ a ZŠ v Horních Počernicích. Toto dotazníkové šetření je
prováděno s dvouletou periodicitou. Většina otázek bude zachována z důvodu srovnání,
nicméně budou přidány otázky týkající se online výuky v době koronavirové pandemie a
omezení výuky ve školách. Dotazníkové šetření bude prováděno Dr. T. Soukupem.

-

6. Úkoly pro členy PS
Aktivace potenciálních nových členů PS MAP III ve školách
Poskytnout součinnost při distribuci dotazníků pro rodiče

Praha 8. 10. 2021
Zapsala: Lenka Štiková, členka RT MAP II
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