Usnesení č. 4
5. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
konaného dne 27. dubna 2016, schválené podle čl. 6 Jednacího řádu Monitorovacího
výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
k materiálu
Charta IPs „Podpora práce učitelů“ předkládaného na základě výzvy č. 02_15_001
Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání po projednání
projektového záměru projektu Podpora práce učitelů
souhlasí s realizací projektu dle předloženého projektového záměru (viz podkladový
materiál č. 4.1.2 a 4.1.3) s tím, že ukládá předkladateli dopracovat předložené zkrácené
znění charty dle vznesených připomínek MV:











upravit harmonogram projektu s vyznačením milníků, zejména u aktivity Metodické
podpory;
explicitně vyjádřit po jakou dobu a v jakém objemu bude udržitelnost provozu
reputačního systému a Profilu učitele na Metodickém portálu zajištěna;
doplnit do charty grafická schémata aktivit projektu;
u reputačního systému a Profilu učitele explicitně uvést, že nejde o nové „portály“, ale
že nové systémy budou propojeny s existujícím Metodickým portálem RVP.CZ;
explicitně budou také vyjádřeny benefity a výhody nástrojů přímo pro konkrétní
učitele a jejich komunity, jejichž vznik projekt podpoří; u Profilu učitele definovat
přesněji význam slova „difuzní“ a deklarovat, že se nástroj bude pilotovat přímo na
učitelích MŠ a ZŠ;
slovo „supervizní“ v popisu projektu nahradit jiným termínem (supervize není míněna
jako „kontrola“, ale jako „obsahové vedení“ a „reflexe řešených aktivit ve světle
sdílených představ o gramotnostech“);
do charty i projektu explicitně popsat způsob výběru škol a základní model práce
projektového týmu se školami (výběr škol bude respektovat reálnou potřebu škol
ve vazbě na společné vzdělávání či zaměření na školy v sociálně vyloučených
lokalitách; odhadovaný počet „podpořených“ škol 36 byl v jednáních akceptován);
přesněji popsat aktivitu na podporu činnosti komunit učitelů (jak budou učitelé
ke vstupu do komunit motivováni a podporováni);
více dopracovat a zdůraznit problematiku inkluze; Profil učitele více rozpracovat
v oblasti inkluze a dětí s handicapy.

Upravené znění charty projektu bude předloženo na červnovém zasedání Monitorovacího
výboru pro informaci.
Přílohy k Usnesení č. 4:
Charta projektu Podpora práce učitelů, včetně příloh (podkladové materiály č. 4.1.2 až 4.1.5
pro jednání 5. MV OP VVV)

PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. v. r.
předseda MV

