Zápis ze zahajovacího výjezdního jednání platforem projektu
MAP ORP Kopřivnice III – Realizačního týmu a Pracovních skupin
ze dne 22. – 23. 10. 2021
Účast:

dle prezenční listiny

Datum, čas a místo jednání:

22. 10. 2021 – 14:00 – 21:00
23. 10. 2021 – 08:00 – 13:00
Hotel and Garden U Holubů, Čeladná

Celkový program výjezdního jednání:

1. Přivítání účastníků, zahájení, obsah
2. Představení projektu MAP ORP Kopřivnice III
3. Činnosti a povinné výstupy RT a PS
4. Výkaznictví
5. Aktualizace priorit MAP ORP Kopřivnice III
6. Aktualizace tabulky místních lídrů MAP III
7. PS financování – aktuální podněty ke zdrojům financování
8. Evaluace
9. SWOT analýzy – aktualizace dle PS
10. Prostor pro sdílení aktuálních témat ve školství, diskuse, závěr.
Výstupy ze zahajovacího jednání

Ad1) Přivítání účastníků, zahájení, obsah
Zástupci užšího realizačního týmu projektu přivítali všechny účastníky, následně byl představen
program výjezdního jednání k zahájení aktivit projektu MAP ORP Kopřivnice III. Členové jednotlivých
platforem byli navzájem seznámeni. Byla představena nová hlavní manažerka projektu Kamila Dvorská.
Ad2) Představení projektu MAP ORP Kopřivnice III
Kamila Dvorská a Eva Kytková následně celkově představily projekt MAP III – základní projektová fakta,
principy, cíle, platformy a stručný plán činností. Byl poskytnut prostor pro dotazy a diskusi. Informace
jsou zpracovány v prezentaci, která je součástí zápisu.
Ad3) Činnosti a povinné výstupy RT a PS
V rámci představení projektu MAP III byl věnován prostor pro přehled činností a výstupů platforem
projektu – realizačního týmu a všech pracovních skupin dle oblastí. Eva Kytková a Kamila Dvorská
představily jak povinné činnosti společné všem platformám, tak specifické činnosti a výstupy
konkrétních jednotlivých platforem. Byl poskytnut prostor pro dotazy a diskusi. Informace jsou
zpracovány v prezentaci, která je součástí zápisu.
Ad4) Výkaznictví
Kamila Dvorská zpracovala plán výkaznictví, kde uvedla podstatné informace k výkazům práce
jednotlivých zapojených členů a expertů. Poskytla dále informace k časovému harmonogramu
vykazování a podmínkám předávání výkazů. Bližší informace v prezentaci a interním dokumentu.

Ad5) Aktualizace priorit MAP ORP Kopřivnice III
Zúčastnění členové platforem byli vyzváni a aktivně se zapojili do aktualizace priorit MAP III. Základní
struktura priorit byla přizpůsobena projektu MAP III, jeho cílům a aktuálním potřebám školství a
vzdělávání na sledovaném území – tj. ORP Kopřivnice. Proběhla živá diskuse mezi všemi zapojenými
účastníky platforem k aktuálním potřebám škol a tématům i oblastem školství, které by bylo dobré
sledovat, zanalyzovat a naplánovat návrhy podpory, proběhlo sídlení zkušeností. Aktualizovaný
přehled priorit je součástí prezentace, která je přílohou zápisu.
Ad 6) Aktualizace tabulky místních lídrů MAP III
Pro společné jednání byly připraveny podklady k aktualizaci možných místních lídrů na sledovaném
území. Jedná se o specialisty, experty a osobnosti, se kterými bude možno diskutovat, sdílet, řešit a
navrhovat opatření pro danou oblast školství nebo konkrétní problémy, které vyvstanou školám.
Zúčastněným se podařilo zpracovat aktualizovaný výstup. Ten je přílohou zápisu v samostatném
dokumentu. Manažer platforem projedná s navrženými osobami jejich uvedení v seznamu místních
lídrů, následně bude seznam zveřejněn na webu města/projektu.
Ad 7) PS financování – aktuální podněty ke zdrojům financování
Členové PS Financování Ing. Šimečková a Ing. Kovačík poskytli aktuální informace k možnostem
finančních příležitostí a zdrojů pro potřeby škol. Přehled zahrnoval finanční možnosti pro investiční
záměry a také další projekty pro podporu potřeby škol v oblasti pomůcek, vzdělávání, vybavení.
Informace budou zpracovány do přehledu a zaslány ředitelům škol na území ORP. Přílohou zápisu je
souhrn aktuálních dotačních možností.
Ad 8) Evaluace
Kamila Dvorská a Eva Kytková seznámily účastníky výjezdu s plánem evaluace podle pravidel projektu
s tím, že aktuálně funguje pozice Evaluátora, se kterým se domlouvá a nastavuje evaluační design, tj.
cíle evaluace, cílové skupiny, nástroje, vyhodnocování apod. Harmonogram a plán evaluace bude pak
následně projednán v rámci Realizačního týmu.
Dále byl s účastníky výjezdního jednání prodiskutován první návrh evaluačního průzkumu zacílený na
členy platforem MAPů. Byly prodiskutovány a nastaveny povinné evaluační otázky a jejich
srozumitelnost. Dotazník ve formě Google formuláře bude směrován na platformy v rámci MAP, MAP
II a MAP III. Odkaz na dotazník bude zaslán všem členům k vyplnění. Časový rámec k odeslání
vyplněného dotazníku bude nastaven do I. poloviny listopadu.
Ad 9) SWOT analýzy – aktualizace dle PS
Všichni členové platforem se zapojili do aktualizace SWOT analýz, dle oblastí pracovních skupin, v rámci
povinné činnosti klíčové aktivity A1.8 Místní akční plánování, podaktivita „analytická část“. Probíhaly
diskuse nad současnými silnými, slabými stránkami škol, příležitostmi a hrozbami pro školy. Výstupem
diskusí jednotlivých členů platforem byly aktualizované SWOT analýzy škol na území ORP Kopřivnice.
Ad 10) Prostor pro sdílení aktuálních témat ve školství, diskuse
Členové Realizačního týmu a Pracovních skupin vzájemně živě diskutovali o současné situaci v zajištění
vzdělávacího procesu na školách, zahájení nového školního roku i dosavadního průběhu výuky,
zkušenostech s distanční výukou, digitálních kompetencích pedagogů a také o komunikaci se žáky a
rodiči. Závěrem byla oceněna celoprojektová vzájemná spolupráce, otevřenost a schopnost zajistit
realizaci MAP III se splněním všech potřebných ukazatelů s praktickým dopadem do praxe. Výjezdní
jednání bylo následně zakončeno.

Výstupy z jednání – přehled
Výstup

Odpovědnost

Termín

SWOT analýzy dle jednotlivých povinných oblastí –
ČG, MG, RP, MŠ. Doladění finální verze analýz a
zaslání uceleného dokumentu manažerovi
platforem.
Souhrnná SWOT analýzy za ORP Kopřivnice –
finální verze
Místní lídři – projednat s danými osobami jejich
možnou spolupráci v rámci projektu

Členové pracovních skupin
(vzájemná skupinová
domluva)

Do 15.11.2021

Manažer platforem

11-12/2021

Manažer platforem

11-12/2021

Tabulka dotačních zdrojů pro krytí potřeb škol - Zástupce PS Financování
aktualizace

V Kopřivnici, dne 27. 10. 2021
Mgr. Bc. Eva Kytková, manažer platforem projektu
Mgr. Ing. Kamila Dvorská, PhD., hlavní manažer projektu

11/2021

