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ZÁPIS 
                                 
                                4. ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 
18. května 2020 od 10:00 hod 

 
ON-LINE 

https://teams.microsoft.com/join/elgkmqobqc73, 
 

Program jednání: 
  
 

1. Zahájení 
2. Aktualizace MAP II a implementace – změny v projektu v době nouzového 

stavu 
3. Rozpočet projektu  
4. Schvalování dokumentace PER-ROLLAM 
5. Diskuze 

 
 
 
 
Přítomni: sken připojení: 
 
 
 
Omluveni:  
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Ad 1. Zahájení  
 
Čtvrté jednání Řídícího výrobu zahájila předsedkyně ŘV Mgr. Lenka Stehlíková a předala slovo 
manažerce projektu Mgr. Janě Čížkové. Ta přivítala jednotlivé připojené členy ŘV. 
Ta konstatovala, že dnešního jednání se zúčastnilo 17 členů z 30 možných, 13 se předem 
omluvilo. Zapisovatelem jednání byla ustanovena Lucie Jungová, asistentka realizačního týmu, 
ověřovatelem zápisu Mgr. Jaroslava Baumgarterová, ředitelka ZŠ JIH Mariánské Lázně.   
Vysvětlila, proč byl zvolen formát 4. jednání prostřednictvím videokonference. 
 
 
Ad 2.  Aktualizace MAP II a implementace – změny v projektu v době nouzového stavu 
 
4. jednání ŘV bylo plánované na 26. 3. 2020 před divadelním představením RAPPER. Vzhledem 
k nouzovému stavu a zavření škol bylo představení zrušeno a tím i všechny plánované akce. 
Byli jsme nuceni předčasně ukončit i nosnou aktivitu Společně do školy a dlouhodobé aktivity 
„Povídálek“ a Angličtina v pohybu. Z větších plánovaných akcí jsme nemohli  uskutečnit 
aktivitu pro mateřské školy  „Jak šlo vejce na vandr“ a Olympiádu znalostí a dovedností pro 
předškoláky.    
 
Od uzavření škol jsme se snažili dostat do škol všechny informace ke vzdělávání na dálku, 
aktivně jsme využívali informací ze SYPO. Z jednání s řediteli škol jsme zjistili, že mají potřebu 
vzájemně komunikovat, zjišťovat, jak v jednotlivých školách učí, jak pracují s dětmi a žáky na 
dálku. Rozhodli jsme se pro aplikaci Microsoft Teams a postupně učili ředitele škol a dále i 
pedagogy propojovat a komunikovat prostřednictvím videokonferencí. Z počátku to nebylo 
vůbec jednoduché, ale během zhruba 3 týdnů se nám podařilo systém „vymakat“ a nyní máme 
propojeno už více jak 60 pedagogů. Ředitelé škol se dohodli na tzv. „ředitelském úterku“, který 
se koná pravidelně každé úterý od 9 hodin. Během video hovoru si vymění vzájemně 
informace a živě se diskutuje o situaci a problémech, které školy tíží.  
 
Prostřednictvím videokonferencí jsme uskutečnili i setkání všech pracovních skupin. Hlavním 
tématem diskuze byla otázka, jak jednotlivé školy a pedagogové učí na dálku, co by ještě 
potřebovali a jak jim může MAP být nápomocný.        
 
Realizační tým si velmi cení zapojení pedagogů a jejich učení se novým věcem. Jak máme 
zjištěno, nikdo z nich neměl s videokonferencemi a Teams zkušenost a postupně se naučili.   
Realizační tým bude i v budoucnu realizovat některé aktivity on-line.  
 
Pro nejbližší období plánujeme následující: 
 
Od úterý 19. 5. 2020 by se měl znovu rozběhnout „Povídálek“.  V aktivitě plánujeme 
pokračovat až do konce června. 
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Od středy 27.5.2020 budeme pokračovat v aktivitě Angličtina v pohybu.  
 
Dále bychom rádi nabídli rodičům dětí, kteří byli zapojeni v aktivitě „Společně do školy“ 
příměstský tábor. Předběžně máme dohodnutou spolupráci se ZŠ Drmoul, p. ředitelkou 
Chalupkovou. Dopoledne bychom s dětmi trénovali jejich dovednosti, které potřebují 
k úspěšnému vstupu do školy, a odpoledne by bylo zaměřeno hlavně na pohyb a pobyt venku. 
Již jsme oslovili rodiče, zda by měli o takovou aktivitu zájem. Lektory aktivity budou vždy 2 
učitelky a chůva, která bude pomáhat. Osloveny budou p. učitelky, které byly zapojeny do 
aktivity Společně do školy. Ve skupině bude max. 15 dětí. Jsou plánovány dva termíny: od 
20.7.2020 a od 17. 8. 2020. -   
 
Během prázdnin budeme opět připravovat Newsletter, kde chceme shrnout letošní školní 
rok a představit plán na školní rok 2020/2021.  
Zrušené divadelní představení je nově plánované na 15. září 2020. Před představením 
bychom rádi uskutečnili i jednání Řídícího výboru.  
 
Ad 3. Rozpočet projektu  
 
Rozpočet projektu je hlídán podle nastavených pravidel.  Ke konci měsíce března jsme podávali 
Zprávu o realizaci za období září 2019 – únor 2020. Zpráva byla během 14 dnů schválená. 
Bohužel, opět nemáme zatím zkontrolovanou Žádost o platbu. V rámci vyúčtování byla 
podána žádost o změnu v projektu. Převedli jsme částku z položky člen pracovní skupiny na 
lektory. Při sestavování projektu jsme na lektory dostatečně nezkalkulovali finance na jejich 
odměny z DPP.   
 
 
Ad 4 Schvalování dokumentace PER ROLLAM 
 
Na dnešním jednání ŘV jsou schvalovány následující dokumenty:  
 
Souhlas se změnou plánu aktivit na letošní školní rok- úprava aktivity Společně do školy a 
uspořádání letní školičky pro předškoláky.   
Hlasování:  Pro   17     Proti 0   Zdržel se 0  - souhlasí 

 
Aktualizace plánu implementace na období školní rok 2019/2020 – změny vyvolané 
nouzovým stavem 
Hlasování:  Pro   17     Proti 0   Zdržel se 0  - souhlasí 
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Ad 5. Diskuze     
 
Spolupráce s NIDV - pí Kateřina Kvardová - pravidelné zasílání odkazů na vzdělávání pro 
pedagogy, Speciál č. 10.  
 
 
Na závěr byli všichni vyzváni, aby potvrdili emailem svoji dnešní účast na jednání ŘV 
 
 
Řídící výbor ukládá realizačnímu týmu: 
 

1. Připravit na školní rok 2020/2021 plán aktivit v projektu 
2. Připravit Newsletter projektu  
3. Naplánovat další jednání ŘV a to na 15.9.2020 od 16 hodin v Městském divadle 

v Mariánských Lázních.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání skončeno v 11:00 hod.  
   
zapsala: Lucie Jungová, asistentka MAP II 
              marianskolazensko.map@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: Mgr. Jaroslava Baumgartnerová 
 
 
         Mgr. Lenka Stehlíková 
                                                                                                                    Předsedkyně ŘV MAP II  


