Zápis z druhého kulatého stolu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP)
pro území ORP Bučovice

Místo konání: ZŠ Bučovice 710, Bučovice
Datum a čas konání: 20. června 2017, 15 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
14:30 – 15:00 – prezence
15:00 – 15:05 – uvítání
15:05 – 15:25 – prezentace programu Domu přírody Moravského krasu a jeho potenciálu pro spolupráci při rozvoji vzdělávání
15:25 – 15:35 – aktuální stav MAP – co jsme o Bučovicku zjistili
15:35 – 16:05 – představení Akčního plánu MAP – jak můžeme rozvíjet a podporovat
vzdělávání
16:05 – 16:20 – výhled do MAP II – co a jak budeme plánovat dál
16:20 – 16:35 – diskuze, závěr, ukončení
Druhé jednání kulatého stolu zahájila členka realizačního týmu projektu, Vladislava
Vaněčková, která přítomné přivítala a poděkovala za účast. Na začátku jednání přítomným
zopakovala navržený program podle pozvánky, a především cílem tohoto setkání, kterým je
seznámení s akčním plánem MAP, tedy nabídkou aktivit školám na příští školní rok.

Bod 1) Prezentace Domu přírody Moravského krasu
Pan Chlápek představil přítomným možnosti a nabídku Domu přírody MK. Popsal jednotlivé
programy a uvedl, na jaké cílové skupiny jsou zaměřeny a co všechno je možné pro školy,
pokud se rozhodnou DPMK navštívit, zařídit.

Bod 2) Aktuální stav MAP – co jsme zjistili o Bučovicku
V prvním bodě byli přítomní stručně seznámeni s dosavadními výsledky analýzy území ORP
Bučovice. Získané výsledky analýzy odpovídají dosavadní stagnaci v počtu obyvatel
na území ORP Bučovice, zvyšuje se průměrný věk a dochází k minimálnímu nárůstu počtu
dětí a žáků. Do budoucna se dle prognóz očekává spíše jejich pokles, nabídka by měla plně
uspokojit poptávku. V současné době můžeme sledovat naplněnou kapacitu pouze u některých
mateřských škol v území. Kapacita základních škol je však dostatečná.
Analýza území bude zveřejněna na webových stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz
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Poznámka:
-

P. Hrubá (ZŠ a MŠ Dražovice) připomenula, že pokud v obci není zřízena škola, má to
vliv na vylidňování obce, jelikož mladší lidé jdou spíše do obcí, které jednotlivé
služby poskytují a jejich potřeby pokrývají

Bod 3) Představení Akčního plánu MAP
Vladislava Vaněčková představila pracovní verzi aktivit do Akčního plánu MAP. Akční plán
MAP má zahrnovat aktivity škol, školských zařízení, zájmových organizací, které pracují
s dětmi do 15 let, obcí a jiných zainteresovaných subjektů. Skládá se ze 3 základních oblastí
aktivit:
-

Aktivity škol,

-

Aktivity spolupráce,

-

Infrastruktura (investiční aktivity).

V současnosti tento dokument zahrnuje návrhy aktivit, jako jsou setkávání, konference,
společné pořízení vybavení, materiálu a služeb, vzdělávání pedagogů a další. Podrobnějšímu
rozpracování aktivit spolupráce se budou pracovní skupiny věnovat ještě v průběhu prázdnin.
Na začátku září bude hotový návrh akčního plánu rozeslán na jednotlivé školy a další zařízení
a bude zjišťován skutečný zájem o jednotlivé aktivity, z nichž nakonec vzejde finální verze
AP na školní rok 2017/2018 a rovněž zásobník aktivit na rok 2018/2019, které by mohly být
finančně podpořeny z projektu Implementace MAP.
V akčním plánu bude uveden zdroj financování jednotlivých aktivit (šablony MŠMT, MAP II
a Implementace MAP).

Bod 4) Výhled do MAP II
Tento bod se věnoval možnostem financování budoucích aktivit škol. Jedná se především o
následující tři zdroje:
-

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony pro MŠ a ZŠ
2018. Jejich skladba bude s vysokou pravděpodobností významně ovlivněna výsledky
projektů MAP napříč celou republikou.

-

Projekt MAP, který bude formou navazujících projektů realizován do roku 2023.

-

Projekt Implementace MAP, tříletý projekt s danou alokací, která bude určena na
realizaci ročních AP MAP ORP Bučovice.

Bod 5) Diskuze, závěr, ukončení
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Zástupcům zřizovatelů a vedení škol byla připomenuta právě probíhající aktualizace
strategického rámce investic MAP. Dokument je v současné době otevřen a je možné v něm
provádět změny, konkrétně do konce července Poté bude aktualizovaná verze strategického
rámce, která se bude podávat na Regionální stálou konferenci, schválena Řídícím výborem.

Zapsala: Dana Adamcová
Dne: 29. 6. 2017
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