Zápis z jednání pracovních skupin – PS pro financování
Datum, čas jednání: 18.2.2020, 14.00 - 15:00
Místo: Malá zasedací místnost MěÚ Frenštát pod Radhoštěm
Seznam účastníků: viz prezenční listina

Jednání je organizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Frenštát pod Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667

Průběh jednání:
1. Zahájení
2. Financování projektu - čerpání prostředků
Hlavní manažerka projektu představila finanční stránku projektu a dosud
vyčerpané prostředky:
Paušál celkem - 2 478 234,24 Kč
Nárok na paušál 2019 - 546 418,40 Kč
Vyčerpáno 2019 - 148 872,46 Kč
Zbývá z roku 2019 - 397 545,94 Kč
Průměr paušál na rok (předpoklad při cca 100 000 Kč/rok náklady na potřeby realizačního
týmu) - 500 000 Kč na realizaci aktivit MAP.
3. Diskuze nad jednotlivými aktivitami
Představení aktivit vzešlých z ostatních pracovních skupin s plánovaným začátkem
realizace do června 2020
- PS pro rovné příležitosti - analýzy, exkurze do inkluzivní školy
- PS matematika - exkurze, kurzy, ukázkové hodiny
- PS polytechnika - školení práce na PC
- PS zdravý životní styl - dobrá praxe - konvektomat
- PS čtenářská gramotnost - metodický den - práce s knihou, přednáška pro
rodiče, Klokanův kufr (náklady pro všechny MŠ ORP cca 270 000 Kč,
půlroční objednací lhůta)
- PS cizí jazyky - zahraniční exkurze pro pedagogy, konverzace s rodilým
mluvčím

Diskuze k aktivitě 1.12 - Dobrá praxe - konvektomat
- řada školních jídelen již konvektomaty používá
- navrženo směřovat aktivitu k prezentaci nových trendů ve stravování
(oslovit pro spolupráci: pan Navrátil - šéfkuchař, místní Hotelová škola,
firma RETIGO s.r.o.)
Diskuze k aktivitě 1.7 - Klokanův kufr
- realizace návazné aktivity - sdílení zkušeností práce s kufrem mezi MŠ,
tvorba a sdílení pracovních listů apod.
Diskuze k aktivitě 2.20 - zahraniční exkurze pro pedagogy
- realizace v době prázdnin
- nutno splnit přísné podmínky
- velmi přínosná a žádoucí aktivita
Diskuze k aktivitě 1.2 - Šachy do škol
- ze strany základních škol je zatím minimální zájem o ukázkovou hodinu
(kolize s výukou)
- ze strany mateřských škol zájem o nákup šachů a metodik
Aktivita navržená PS pro financování - 2.17 Rodilý mluvčí ve školách
- možnosti financování - různé projekty (šablony, MAP, Erasmus+)
- podmínky realizace v rámci MAP - nesmí se jednat o systematické zapojení
rodilého mluvčího do výuky po dobu pololetí nebo celého školního roku,
musí se jednat o tandemové vyučování
- náklady na školní rok cca 500 000 Kč - z prostředků MAP možné realizovat
jednou za projekt
- možnosti financování z jiných zdrojů - nutno zjistit informace k šablonám 3
- zajištění rodilého mluvčího - agentury, Úřad práce, školy mimo ORP a
MAP apod (doporučení konkrétních osob, příklady dobré praxe)
- ZŠ - společně vytvořit systém sdílení rodilého mluvčího (dle velikosti školy,
počtu hodin AJ týdně, inspirace MAP Havířov)
- bude přednostně zajištěno pro devítileté školy
- možnost realizace návazných aktivit pro pedagogy všech škol (ukázkové
hodiny, sdílení dobré praxe apod.)
- možnost spolupráce s jiným územím - MAP, ORP - sdílení rodilého
mluvčího
- realizace od školního roku 2020/21 nebo kdykoliv po dobu trvání projektu
PS pro financování projednala všechny aktivity ostatních pracovních skupin, které
byly vybrány k realizaci v období 1-6/2020. PS pro financování souhlasí s realizací
všech předložených aktivit a vzhledem k nízkým nákladům a brzké realizaci
projektů je navrhuje financovat z rozpočtu MAP II.

