Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Zápis pracovní skupiny k indikátorům v ORP Chomutov
ze dne 26. 11. 2014
Pracovní skupina:
ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA, Cíl 1
Místo:
Čas:

ZŠ a MŠ Strupčice, okres Chomutov, 431 14 Strupčice 29
10:00 – 12:00 hod.

PROGRAM :






Představení projektu meziobecní spolupráce
Cíle oblasti školství, problémové okruhy, opatření
Karta indikátorů, gestor indikátoru
Různé

Realizační tým:
Ing. Blanka Hvozdová, pracovník pro analýzy a strategie projektu meziobecní spolupráce
Pracovní skupina:
Mgr. Jana Mišková, Bc. Irena Kopecká, Mgr. Jiří Popelka, Mgr. Milan Märc, Luděk Pěnkava, Bc. Libuše
Houdová

PRŮBĚH:
Jednání se konalo na základě dohody z porady ředitelů škol a školských zařízení a na základě pozvání
ředitelky školy Mgr. Jany Miškové v budově ZŠ a MŠ Strupčice.
Ing. Blanka Hvozdová zahájila jednání pracovní skupiny s tématem školství a předškolní výchova
v ORP Chomutov, cíl 1, Zlepšení vzdělanostní připravenosti žáků. Uvítala přítomnost pana starosty
obce Stupčice (garanta cíle), který byl přítomen na realizaci projektu a setkávání představitelů obcí od
začátku projektu.
Ing. Blanka Hvozdová seznámila přítomné s cílem setkání, kterým bylo upřesnění popisu indikátorů
pro jednotlivé cíle a jejich kvantifikaci, zdroje čerpání dat. Informovala zúčastněné o zpracování
návrhu souhrnného dokumentu, který bude do konce roku následně posouzen Svazem měst a obcí.
V první polovině roku 2015 bude úkolem realizačního týmu zpracovat společně s členy pracovních
skupin akční plány, které se skládají již ze samotných projektových záměrů.
Tento projekt je především o spolupráci mezi samotnými obcemi ORP, a také jejich příspěvkovými
organizacemi.


Cíle oblasti školství, problémové okruhy a opatření
Cíle oblasti školství vycházejí z problémových okruhů vydefinovaných na základě provedených
podrobných analýz. Vymezení indikátorů je dáno metodikou Svazu a bude zpracováno pro každý
cíl i specifické cíle. Přítomným byl předložen připravený návrh karet indikátorů, včetně přehledu
cílů a problémových okruhů.
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Zúčastnění se shodli, že indikátory v připraveném návrhu jsou zpracovány odpovídajícím
způsobem a lze z popisu měřítka, metodiky výpočtu a zdroje čerpání dat sledovat plnění
příslušného cíle.


Karty indikátorů, gestoři indikátorů
Ke kartám indikátorů proběhla podrobná diskuse. Připomínky byly zapracovány přímo do karet
indikátorů, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Hlavním gestorem indikátoru (správce měřítka) bude Mgr. Jana Mišková, ředitelka ZŠ a MŠ
Strupčice. Zároveň bude vedoucí pracovní skupiny vytvořené k tomuto cíli skládající se ze
zástupců škol, školských zařízení a obcí:
o zástupce realizačního týmu Ing. Hvozdová, pracovník pro analýzy a strategie
o zástupce ZŠ a MŠ Strupčice, okres Chomutov Mgr. Jana Mišková, ředitelka
o zástupce MŠ Chomutov Bc. Irena Kopecká, ředitelka
o zástupce ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, Mgr. Jiří Popelka, zástupce ředitelky
o zástupce ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895, Mgr. Miloslav Hons, ředitel
o SVČ „Domeček“ Chomutov Mgr. Milan Märc, ředitel
o Zástupce DD Vysoká Pec, Bc. Libuše Houdová, ředitelka
Přítomní přednesli návrhy na konkrétní opatření, které budou zapracovány do vzorové tabulky
pro přípravu akčních plánů. Za velmi pozitivní výsledek lze považovat shodu v definici konkrétních
návrhů na opatření, které byly projednávány v pracovní skupině pro oblast školství s návrhy,
které byly připraveny zúčastněnými na dnešní jednání.



Různé
Na základě diskuse byla pověřena Ing. Hvozdová k vypracování tabulky k návrhům, co by školy
v rámci cíle 1 potřebovali a zároveň, co by byly schopny nabídnout. Již projednávaná data uvede
do tabulky „příklad“.
Ing. Hvozdová poděkovala přítomným za výbornou spolupráci a shrnula jednání. Dále požádala
přítomné o účast na příštím jednání, které se bude konat s největší pravděpodobností na začátku
února příštího roku.
Děkujeme paní ředitelce Miškové za poskytnutí zázemí a vřelé přijetí.
Termín příští schůzky:
Místo konání:

bude upřesněn elektronicky po předchozí dohodě - Pracovní skupina
pro indikátory, oblast školství, Cíl 1
bude upřesněno

Zapsala: Blanka Hvozdová

Příloha:

Aktualizované karty indikátorů
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