Harmonogram klíčových aktivit
(návrh pro tabulkové zpracování)

Označení příjemce:

Město Nový Jičín

Název projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska

Aktivita 1 – Akční plánování – podaktivita Rozvoj partnerství
Rámcový termín realizace 01 až 04/2016
a) oslovení subjektů s předpokladem možnosti zapojení do práce Řídícího výboru a
ustavující schůze Řídícího výboru do 31.3.2016
b) vytvoření funkčních partnerských vazeb s realizací výměny zkušeností do 30.4.2016
c) vytvoření dohod o spolupráci a partnerství s případnými partnery do 30.4.2016

Aktivita 2 – Akční plánování – podaktivita Dohoda o prioritách
Rámcový termín realizace 01 až 06/2016
a) využití agregovaných dat z dotazníkového šetření do 30.5.2016 (při předpokladu předání
výstupů z MŠMT do 30.4.2016
b) sběr doplňujících dat z jednotlivých základních a mateřských škol do 30.5.2016
c) diskuse v pracovních skupinách, workshopy do 30.6.2016 i dále
d) průběžné poskytování informací partnerům o vytvářené analýze, nalezení shody průběžně
e) stanovení rámce jednotlivých aktivit pro možnost následné korekce akčního plánu a
jednotlivých aktivit v souladu s hlavními prioritami strategie do 15.6.2016
f)

vytvoření seznamu investičních priorit v oblasti předškolního a základního vzdělávání,
pro organizace a oblasti, kterých se MAP týká

g) zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023, včetně schválení ŘV do 30.6.2016

Aktivita 3 – Akční plánování – podaktivita Akční plánování
Rámcový termín realizace 07/2016 až 12/2017
a) zapojení vytypovaných partnerů partnerské platformy - průběžně
b) konzultace s partnery - průběžně
c) zapojení partnerů do rozhodování o jednotlivých aktivitách a plánu akcí - průběžně
d) diskuse v pracovních skupinách, workshopy - průběžně
e) stanovení neinvestičních opatření pro aktivity škol a aktivity spolupráce 30.11.2016 a
následně průběžná aktualizace
f)

aktualizace Strategického rámce MAP k 10.12.2016, k 10.6.2017 a 10.12.2017

g) zapracování výsledků evaluace 01 až 02/2017

a 11/2017

h) finální verze MAP schválená řídícím výborem 10.12.2017

Aktivita 4 – Akční plánování – podaktivita Budování znalostních kapacit
Rámcový termín realizace 03/2016 až 10/2017
a) Společné kurzy pro více škol za účelem lepšího porozumění vybrané problematiky,

termíny budou stanoveny po zahájení činnosti pracovních skupin
b) Sdílení zkušeností formou workshopů a konferencí – průběžně, konkrétní termíny budou
stanoveny po zahájení činnosti pracovních skupin
c) Stáže a hospitace mezi různými institucemi formálního i neformálního vzdělávání
zaměřené dle potřeb vyspecifikovaných na workshopech, konkrétní termíny budou
stanoveny po zahájení činnosti pracovních skupin
d) Kolegiální formy podpory – formy setkávání s prvky mentoringu, doplňkové aktivity při
workshopech a setkávání pracovních skupin, konkrétní termíny budou stanoveny po
zahájení činnosti pracovních skupin
e) Vzájemné informování - prostřednictvím internetových stránek MAP na portálu města
Nového Jičína, zasílání informačních e-mailů, informace na jednání školských rad při
zřizovatelích - průběžně

Přesné rozplánování a případné doplnění jednotlivých aktivit bude průběžně
doplňováno.

Aktivita 5 – Evaluace
Rámcový termín realizace 10/2016 až 12/2016 a 10/2017 až 12/2017
a) Vyhodnocení procesů partnerství dle metodiky k projektu, s vyjádřením úspěchů,
neúspěchů a potřebných zlepšení 10 až 12/2016
b) doporučení vyplývající z evaluace pro další tvorbu MAP a vytváření partnerství 10 až
12/2016
c) specifikace potřebných úprav procesů MAP 10 až 12/2016
d) průběžná evaluační zpráva 10 až 12/2016

e) Vyhodnocení procesů partnerství dle metodiky k projektu, s vyjádřením úspěchů,
neúspěchů a potřebných zlepšení 10 až 12/2017
f) doporučení vyplývající z evaluace pro další tvorbu MAP a vytváření partnerství 10 až
12/2017
g) specifikace potřebných úprav procesů MAP 10 až 12/2017
h) závěrečná evaluační zpráva 10 až 12/2017
i) dohody na realizaci aktivit spolupráce 10 až 12/2017
j) logické rámce aktivit spolupráce, pokud budou vytvořeny 10 až 12/2017

Aktivita 6 – Řízení MAP
01/2016 až 10/2017
a) popis struktury a fungování MAP 04/2016
b) aktualizace seznamu zapojených škol, s rozdělením na aktéry pro spolupráci a aktéry pro
informaci 04/2016
c) vytvoření seznamu aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let mimo školství, s
rozdělením na aktéry pro spolupráci a aktéry pro informaci 04/2016
d) vytvoření implementačního plánu MAP 05/2016
e) Definování Principů MAP - základní struktury v tabulce, včetně odpovědností,
způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti 05/2016

popis

Aktivita 7 – Zajištění realizace projektu
01/2016 až 12/2017

a) Průběžné schůzky RV – průběžně bude doplňováno
b) Vytvoření dohod o pracovní činnosti RV

31.1.2016

c) Zpracování návrhu Statutu a Jednacího řádu 10.3.2016
d) Vytvoření průběžného harmonogramu 20.3.2016 s jeho postupnou aktualizací
e) Příprava zasedání Řídícího výboru 21.3.2016
f)

Budeme průběžně doplňovat…

Aktivita 8 – Zajištění funkčnosti práce Řídícího výboru
3/2016 až 12/2017

a) Ustavující schůze Řídícího výboru MAP

23.3.2016

b) Schválení Statutu a Jednacího řádu

23.3.2016

c) Předpoklad dalších schůzí min. co 3 měsíce, bude aktualizováno dle termínu předání

výstupů z dotazníků MŠMT a dle termínu schválení projektu a podpisu Smlouvy o
podpoře a z ní vyplývajících termínů Monitorovacích zpráv

Aktivita 9 – Zajištění publicity projektu
01/2016 až 12/2016

a) Vytvoření webových stránek projektu do 30.4.2016
b) Vyvěšení plakátu s informacemi o projektu (formát A3) - při každém jednání Řídícího
výboru a zasedání pracovních skupin - průběžně
c) Publicita prováděná účastníky projektu – průběžně
d) Uspořádání konferencí - termíny budou stanoveny následně
e) Pořízení nosičů dat (USB flash disk) do 31/05/2016 (pokud bude do této doby schválen
projekt)

Zpracovala Ing. Drahomíra Cahelová
15.3.2016

