Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Zápis pracovní skupiny k indikátorům v ORP Chomutov
ze dne 27. 11. 2014
Pracovní skupina:
ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA, Cíl A.3
Místo:
Čas:

zasedací místnost OŠ MMCH
8:00 – 9:30 hod.

PROGRAM :






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

Realizační tým:
Ing. Lenka Kynčilová, koordinátorka projektu meziobecní spolupráce
Ing. Blanka Hvozdová, pracovník pro analýzy a strategie
Pracovní skupina:
Bc. Dagmar Mikovcová, PaedDr. Bc. Václav Mach, Mgr. Jiří Chloupek, Mgr. Karel Žižka, Bc. Karel Bernt

PRŮBĚH:
Jednání se konalo na základě dohody z porady ředitelů školských zařízení a na základě pozvání
garantky indikákorů Bc. Dagmar Mikovcové v zasedací místnosti Odboru školství v Chomutově.
Ing. Lenka Kynčilová zahájila jednání pracovní skupiny s tématem školství a předškolní výchova v ORP
Chomutov, cíl 3, Zajištění koordinace informací ke vzdělávání a výchově.
Ing. Lenka Kynčilová 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.
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.
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.
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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 Bc. Dagmar Mikovcová vedoucí odboru OŠ
Chomutov. 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 Chomutov, Hornická 4387 PaedDr. Bc. Václav Mach, ředitel
o zástupce ZŠ Údlice, okres Chomutov Mgr. Jiří Chloupek, ředitel
o zástupce ZUŠ Chomutov, Mgr. Karel Žižka, ředitel
o zástupce města Jirkova, Bc. Karel Bernt, vedoucí OSVŠ Jirkov
o zástupce MŠ Jirkov – zástupce bude určen dodatečně
Přítomní přednesli připravené návrhy na konkrétní opatření. Za velmi pozitivní výsledek lze
považovat shodu v definici konkrétních návrhů na opatření, které byly projednávány v pracovní
skupině pro oblast školství a pracovními skupinami k cílům A.1 a A.2 s návrhy, které byly
projednány zúčastněnými na dnešním jednání.



Různé
Ing. Kynčilová poděkovala přítomným za výbornou spolupráci a shrnula jednání. Dále požádala
přítomné o účast na příštím jednání, které se bude konat 2. 2. 2015 od 8:00 hod. v zasedací
místnosti odboru školství v Chomutově.
Tématem příštího jednání bude příprava akčního plánu k cíli A.3. V pozvánce zaslané realizačním
týmem bude podrobná náplň schůzky, která bude odrážet aktuální informace dodané nositelem
projektu a také operačními programy.
Termín příští schůzky:
Místo konání:

2. 2. 2015, v 8:00 hod.
Chomutov, OŠ MMCH

Zapsala:

Ing. Blanka Hvozdová

Schválila:

Ing. Lenka Kynčilová

Přílohy:

Aktualizované karty indikátorů
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