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Zápis z jednání s ředitelkou Muzea Českého lesa
v Tachově
Termín konání
Čas konání
Místo konání
Přítomni

12. června 2017
8:00 – 9:30 hod.
MAS Tachov
PhDr. Jana Hutníková, Marie Bošková, Blanka Sulimová

Téma jednání: příprava na setkání pedagogických pracovníků ZŠ v prostorách Muzea
Domluven průběh jednání na setkání: datum: 29. 8. 2017
čas: 8:00 – 10:00 hod.
Průběh: účastníci budou sedět v kruhu
- B. Sulimová: představení projektu, organizace setkání, informace o organizaci
- Mgr. Hutníková: přivítání a představení prostor
- v kruhu se jednotliví účastníci představí: jméno, škola, kde pracují a stručně představí úspěchy
jejich zařízení
- rozdělení účastníků do tematických skupin: Inkluze – vedoucí skupiny p. Hovězáková, Rozvoj
podnikavosti a iniciativy dětí – PhDr. Hutníková, čtenářská gramotnost a matematická
gramotnost
- ve skupinách rozpracovat priority a cíle konkrétních témat. Zamyslet se nad tím, jak naplnit cíle
ve strategickém rámci (viz příloha)
Nákup MAS:
- káva, čaj, cukr, občerstvení, citróny
Úkol: oslovit p. Hovězákovou, řed. speciální školy, o účast a prezentaci na setkání

V Tachově dne 13. 6. 2017
Zapsala: Blanka Sulimová

Příloha: Seznam priorit a cílů ve Strategickém rámci rozvoje vzdělávání ORP Tachov
MAS Zlatá cesta, o. p. s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov, tel.: 373 700 804
mobily: 723 321 690, 723 321 661, e-mail: mas@zlatacesta.cz

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP TACHOV

3. Seznam a popis priorit a cílů
3. 1. Seznam priorit
Priorita 1

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání v ORP Tachov

Priorita 2

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality základního školství v ORP Tachov

Priorita 3

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání
a základních uměleckých škol v ORP Tachov

Priorita 4

Posílení spolupráce místních aktérů na zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání

Priorita 2

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality základního školství v ORP Tachov

Cíl a popis cíle

2.3 Podpora výuky v ZŠ
Cílem je zkvalitnění výuky v ZŠ prostřednictvím personální a metodické podpory
výuky a extrakurikulárních aktivit, zapojování odborníků do výchovného procesu,
vzdělávání pedagogů a ostatních pracovníků, podpory spolupráce s ostatními
aktéry ve vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, začleňování žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (silná vazba – na zajištění kvalitní výuky a inkluze).
2. Doporučené – č. 6 Kariérové poradenství ve školách (silná vazba).
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Priorita 4

Posílení spolupráce místních aktérů na zvyšování a dostupnosti vzdělávání
v ORP Tachov

Cíl a popis cíle

4.1 Spolupráce mezi aktéry vzdělávání
Cílem je spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání ORP Tachov při plánování
společných rozvojových aktivit pro zvýšení jejich efektivity, a to prostřednictvím
podpory aktivit jako jsou např.: sdílení odborníků, společné vzdělávání ředitelů,
vedení škol, pedagogů a ostatních pracovníků, spolupráce škol s rodiči, se
zařízeními zájmového nebo neformálního či uměleckého vzdělávání, se
zaměstnavateli, se středními a vysokými školami, s poskytovateli sociálních
služeb, sdílení zkušeností, setkávání a vzájemná komunikace.

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Tento cíl má vazbu na opatření MAP:
1. Povinné - č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (silná vazba – spolupráce na zajištění kvalitní výuky a inkluze).
2. Průřezové a volitelné – č. 9 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a
žáků (silná vazba).
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