Zápis z jednání Realizačního týmu MAP ORP Kopřivnice III
ze dne 14. 12. 2021
Účast:

dle prezenční listiny

Datum, čas a místo jednání:

14. 12. 2021, 14:30 – 16:00
MÚ Kopřivnice

Program jednání:

1. Přivítání účastníků, zahájení, obsah
2. Aktuální dění v projektu MAP ORP Kopřivnice III
a) Projekt SRP - ukončení
b) Povinné jednání platforem
c) On-line setkání s řediteli škol
d) SWOT analýzy dle povinných témat PS
e) Investiční záměry
f) Žádost o změnu
g) Plán jednání ŘV
h) Plán aktualizace Implementační části MAP
3. Evaluace, evaluační fokusní skupina
a) Evaluační plán
b) Evaluační dotazník pro pedagogy
c) Fokusní skupina
4. Prostor pro sdílení aktuálních témat ve školství, diskuse, závěr
5. Výstupy – úkoly.
Zápis průběhu jednání:
Ad1) Přivítání účastníků, zahájení, obsah
Zástupci užšího realizačního týmu projektu přivítali všechny účastníky, byl představen program
jednání. Eva Kytková a Kamila Dvorská ocenily práci všech členů od zahájení projektu a předaly jako
malou pozornost diáře na rok 2022 a drobné dárky.
Ad2) Aktuální dění v projektu MAP ORP Kopřivnice III
Eva Kytková podala zásadní informace k dění a činnosti v rámci projektu:
a) Projekt SRP, v rámci kterého probíhala metodická podpora MAPů ze strany NPI ČR, skončil
svou činnost. Metodická podpora se nyní přesunula do Zlínského kraje, kde máme
koordinátorku projektu P-AP (Podpora akčního plánování v území), se kterou nyní
komunikujeme,
b) proběhla zahajovací jednání povinných platforem projektu - ustavující ŘV i zahajovací
výjezdní jednání RT a PS v říjnu 2021, veškeré aktuální povinné výstupy a dokumenty jsou
zajištěny a budou předány v rámci Zprávy o realizaci projektu v lednu 2022,
c) bylo realizováno také on-line setkání s řediteli škol na území ORP Kopřivnice (listopad 2021)
k navázání nebo obnově vztahů. Cílem on-line setkání bylo předání nejpodstatnějších
informací ředitelům škol a plán koordinace podstatných oblastí pro školy a projekt – plán

investičních záměrů včetně podmínek a plán akčního plánu s možností delegování této
činnosti na kompetentní osobu z daných škol. K navázání komunikace s nově zapojenými ZUŠ
však nedošlo (nebyli účastni), čímž se tento proces přesune na rok 2022 individuálnější
formou,
d) aktualizované SWOT analýzy dle povinných témat PS již máme k dispozici a budou slaďovány
do finální podoby v rámci Analytické části Dokumentace MAP. Tato pak bude předložena ke
schválení Řídícímu výboru a odevzdána na MŠMT ve Zprávě o realizaci v červenci 2022.
Kamila Dvorská podrobněji představila plán zpracování investičních záměrů:
e) V rámci plánování byl nastaven harmonogram zpracování investičních záměrů škol
v souvislosti s chystanými výzvami IROP (jaro 2022), kdy je potřeba mít všechny investiční
záměry jednak zkoordinovány ze škol a také prokomunikovány s jednotlivými zřizovateli.
Navíc je třeba mít tyto záměry schváleny Řídícím výborem. Plán sběru investičních záměrů
škol je stanoven na leden – únor 2022, jednání ŘV je plánováno na březen 2022.
Strategické plánování probíhá v komunikaci s PS Financování velmi aktivně. Také sama
manažerka projektu Kamila Dvorská komunikuje přímo se zástupci MŠMT a IROP k dané
problematice. Získala tak konkrétní podmínky k vyplňování investičních záměrů, potřebná
hlediska k co nejúspěšnějšímu využití IROP k investicím do škol (ty byly předány ředitelům
škol jak v on-line setkání, tak v následné shrnuté prezentaci). Kamila Dvorská podala
informaci o potřebě zajištění Dohody o efektivním využití investice, která probíhá ze strany
ZŠ a MŠ Gaudi, s.r.o. Příbor a MŠ Hájov, s.r.o.
f) Manažerka projektu informovala, že byla podána Žádost o změnu projektu na MŠMT –
žádost byla schválena. Jednalo se o úpravy formálního charakteru bez vlivu na rozpočet
projektu.
g) Jednání Řídícího výboru je plánováno v březnu 2022, kdy bude probíhat schvalování
Evaluačního plánu a dvou částí Dokumentace MAP:
• Strategický rámec včetně přílohy - Investičních záměrů škol
• Analytická část (SWOT analýzy)
h) Na jednání RT došlo ke shodě, že Implementační část, obsahující Akční plány škol, zatím není
potřeba aktualizovat. Akční plán je zpracován na období do konce roku 2022 a jeho
aktualizace bude probíhat v letních měsících 2022. Projednání a schválení Řídícím výborem
pak proběhne na podzim 2022.
Ad3) Evaluace, evaluační fokusní skupina
a) Na jednání RT byl představen a projednán finalizovaný dokument „Evaluační plán“, s tím, že
se v dokumentu podařilo nastavit harmonogram, podmínky pro potřebné evaluační oblasti a
rozsah efektivních evaluačních metod přizpůsobených projektovým podmínkám a zároveň
území ORP Kopřivnice. Na finální verzi dokumentu spolupracovala manažerka projektu
Kamila Dvorská, která tuto oblast řídí dle metodiky i efektivity sběru a zpracování informací
cílových skupin projektu.
b) Koncem listopadu byl členům všech pracovních skupin zaslán návrh evaluačního dotazníku
směrovaný pedagogům a cílený na zjištění dopadů MAP na daném území. Byli požádáni o
podněty k nastavení otázek a srozumitelnosti vůči cílové skupině. Podněty jsou nyní sbírány.
Dotazník bude vyslán směrem k učitelům začátkem roku 2022. Jde o jeden z kroků
evaluačního plánu a evaluační povinnosti v rámci projektu MAP III.
c) Členové RT byli požádáni o poskytnutí názorů v rámci fokusní skupiny za účelem sběru dat
pro evaluační proces. Byly vzneseny otázky k diskuzi:
- Je reálná realizace MAP bez dotace OP VVV?
- Jaké vnímáte nejzásadnější dopady MAP pro školy/pro území?
- Jak vnímáte aktuální potřeby v povinných oblastech MAP?

Názory členů RT byly zaznamenány v souladu s metodami evaluace. Vzešel konkrétní požadavek od
zástupců předškolního vzdělávání ohledně mentoringu nastupujících učitelů a možnosti rozvoje
v oblasti vedení lidí zavádějících učitelů.
Pozn.: je možno v rámci MAP III udělat analýzu této oblasti napříč územím ORP Kopřivnice.
Ad 4) Prostor pro sdílení aktuálních témat ve školství, diskuse
Členové Realizačního týmu vzájemně živě diskutovali o současné situaci v zajištění vzdělávacího
procesu na školách, průběhu školního roku, zkušenostech s distanční výukou, digitálních
kompetencích pedagogů a také o komunikaci se žáky a rodiči. Závěrem byla oceněna celo-projektová
vzájemná spolupráce, otevřenost a schopnost zajistit realizaci MAP III se splněním všech potřebných
ukazatelů s praktickým dopadem do praxe. Jednání bylo následně zakončeno.

Výstupy z jednání – úkoly
Výstup

Odpovědnost

Termín

Finalizace evaluačního dotazníku pro pedagogy –
sběr podnětů od členů PS
Finalizace souhrnné SWOT analýzy za ORP
Kopřivnice dle povinných témat
Analýza potřeb škol na území ORP Kopřivnice –
mentoring začínajících učitelů a rozvoj vedoucích
pedagogů v oblasti vedení lidí
Podněty v oblasti rozvoje škol na území ORP
Kopřivnice

Manažer platforem

12/2021-1/2022

Manažer platforem

12/2021-1/2022

Evaluátor ve spolupráci Jaro 2022
s manažery MAP III a
zástupcem PS MŠ
Členové RT
průběžně

V Kopřivnici, dne 15. 12. 2021
Zapsaly:
Mgr. Bc. Eva Kytková, manažer platforem projektu
Mgr. Ing. Kamila Dvorská, PhD., hlavní manažer projektu

