MAP ORP Karlovy Vary (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079) – „Setkání
koordinátorů a dalších mimoškolních organizací a institucí podílejících se či
spolupracujících na výchově a vzdělávání“
Datum: 6. 9. 2017
Místo: ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19
Přítomní: dle prezenční listiny
Cílová skupina: pracovníci poradenství, koordinátoři, síťaři, realizátoři dalších projektů
z OPVVV a OPZ apod.
Cíl:
-

představení aktivit a možností místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na
Karlovarsku
vzájemná informace o stávající spolupráci koordinátorů a dalších organizací se
základními a mateřskými školami
možnosti zapojení a vzájemné spolupráce nejen v rámci místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání

Hlavní manažerka projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ pí. Hendrichová nejprve představila
cíl, strukturu, priority a plánované aktivity akčního plánu. Informovala také o přípravě
návazného projektu MAP II a implementace MAPu, kde zatím bohužel nejsou známy přesné
parametry výzvy. Je pravděpodobné, že dojde k časové diskontinuitě, kdy MAP II nebude
moct hned navázat na první projekt. Realizace stávajícího projektu „MAP ORP Karlovy
Vary“ končí v listopadu 2017, s návazností aktivity v MAPu II se počítá přibližně od jara
2018.
Následovalo kolečko představení jednotlivých účastníků, kdy každý informoval, za jakou je
organizaci a jaká je náplň činnosti organizace. Během kolečka představování vzešly již první
náměty na možnou spolupráci, ať již v rámci místního akčního plánu, nebo ve vzájemné
pomoci v rámci zúčastněných organizací.
Posledním bodem programu byla diskuze k možnostem spolupráce v kontextu místních
akčních plánů (nejen K. Vary, ale případně i v rámci dalších území v Karlovarském kraji) a
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje (zaměření na střední a vyšší
odborné školy). Dalším diskutovaným tématem byly možnosti spolupráce nad rámec MAPu a
KAPu, ale i nad rámec dotovaných evropských projektů. Téma financování bez dotací má být
jedno ze stěžejních v MAPu II.

Možnosti spolupráce v rámci MAP II, KAP KK a IKPA KK:
- Vzájemné sdílení námětů na lektory a témata vzdělávacích aktivit, vyzkoušení
vzdělávacích aktivit v rámci projektu, dále si mohou školy zaplatit samy nebo ze
svých projektů.
- MAP ORP K. Vary II – chceme vytvořit samostatnou pracovní skupinu, která by se
zabývala vzděláváním cizinců.
- OPZ systémový projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní
ochrany dětí“ – mohou zasílat informace o pokroku, lze vzájemně spolupracovat na
následných krocích, lze využít data z projektu. Není cílem projektu vytvořit
„kuchařku“ popisující co dělat v různých typech situací (aktivita „Co dělat, když“
MAPu KV – zatím není zařazena v akčním plánu na šk. rok 2017/2018).
- IKAP KK – „ŠIK“ (Školská inkluzivní koncepce) – skupina má fungovat od roku
2018. KAP má povinnost vytvořit inkluzivní koncepci od předškolního po vyšší
odborné vzdělávání v rámci celého kraje. V Karlovarském kraji chtějí, aby byla
koncepce vytvářena v co nejvyšší míře místními lidmi. Spolupráce MAPů a KAPu KK
v oblasti sdílení kontaktů a společných setkání k této problematice.
- „Restart“ (Akční plán hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského kraje 2017 – 2018) – http://www.restartregionu.cz/. Jsou zde
naplánovány konkrétní aktivity, možnost finančních prostředků do těchto krajů.
- KAP KK: prevence předčasných odchodů ze vzdělávání – poradenství, vytvoření
systému (OSPOD, PPP, Centrum na podporu integrace cizinců,…)
- KAP KK: podpora nadání. NIDV Síť podpory nadání. MAP ORP Sokolov – mají
v akčním plánu projekt spolupráce na podporu nadání.
- KAP KK: kariérové poradenství – mají i MAPy jako téma, spolupráce s Krajskou
hospodářskou komorou Karlovarského kraje
- KAP KK: spolupráce středních škol i s menšími firmami na odborném výcviku (příp.
odborné praxi)
- InduCult 2.0 – mezinárodní projekt Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje –
pilotní odzkoušení vzdělávacího programu na podporu podnikavosti na zapojených
základních školách
Možnosti spolupráce nad rámec MAP II, KAPKK a IKAP KK:
- Integrace cizinců – diskutována otázka zjištění tlumočníka, Centrum na podporu
integrace cizinců může pomoci zajistit tlumočníka pro práci s rodinou v Pedagogickopsychologické poradně. Výuka českého jazyka pro cizince – NIDV, školy.
- Propojit se mezi sebou: sdílení informací, financování aktivit ze strany zřizovatelů
škol, sponzoring od podniků.
- Spolupráce základních a středních škol v souvislosti s volbou povolání. Spolupráce
také s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje.
- Vzájemně se informovat – příklady dobré i špatné praxe.
- Kariérový poradce – bude jako samostatná pozice na škole. Spolupráce s podniky,
Krajskou hospodářskou komorou atd. – potkávání se.
- Nejsou lidi – Jak dostat kvalifikované lidi do Karlovarského kraje? Co jim
Karlovarský kraj může nabídnout a poskytnout? Např. „šablony“ (projekty
zjednodušeného vykazování v OPVVV) – školy si v Karlovarském kraji málo volí
personální podporu, protože neseženou kvalifikovaného pracovníka. Pozor na
interpretaci, aby to nevyznělo, že školy nemají zájem o personální podporu.
- Celoživotní vzdělávání, profesní vzdělávání na středních školách. Co by mohly dělat
základní školy? Např. děti + senioři. Kdo to bude financovat a je to vůbec potřeba
financovat? Nemůže se stavět na dobrovolnosti?
- Otázka financování zájmového a neformálního vzdělávání bez dotací.

Zapsala Markéta Hendrichová

