Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány

Zápis z účasti na setkání ředitelů MŠ a ZŠ zřizovaných
městem Tachov
Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000035
Termín konání
Čas konání
Místo konání
Přítomni

5. dubna 2017
09:00 – 10:30 hod.
MěÚ Tachov
Dle prezenční listiny (viz. příloha)

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod Mgr. Kožnar: přivítání přítomných
Sl. Bošková, Sulimová: informace o realizaci a plánovaných aktivitách MAPu
Kotec: spolupráce se školami
Revis: nabídka DVPP
Závěr

Průběh jednání:
1) Mgr. Kožnar
Vedoucí odboru školství přivítal přítomné, informoval o hostech a také o pozvání
starosty města, místostarostky a místostarosty.
2) Informace realizátorek MAP
P. Sulimová:
 Pro MŠ se budou konat 2 besedy na základě výstupu prac. skupiny předškolní
vzdělávání a péče: p. Svoboda časově nemohl, oslovily jsme KCVJŠ p. Dagmar Šťastnou,
po doporučení MUDr. Bartoňové uspořádány besedy na míru. Na základě doporučení
p. Bartoňové se uskuteční 2 besedy rozdělené na pedagogy a rodiče.
 Pro ZŠ: Plánujeme setkání pedagogických pracovníků jednotlivých ZŠ v Muzeu Českého
lesa v rámci setkávání v ORP a předávání zkušeností. Akce bude zaměřena na setkání
pedagogů zdejších škol. Uskuteční se v rámci pracovních skupin. 1. polovina bude
věnována seznámení mezi školami a pozitivní hodnocení školy, ve 2. polovině budou
účastníci rozděleni do skupin:
čtenářská a matematická gramotnost v ZŠ
inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí, kariérové poradenství
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o Navrhovaný termín: poslední týden v srpnu. Proběhla diskuse s řediteli ZŠ,
termín byl odsouhlasen. Ředitelé byli informováni o delegování 1–2
pedagogických pracovníků (někteří jsou delegování do pracovních skupin).
Setkání proběhne 29.8. od 8.00 hod. Předpokládaná délka trvání 2 hodiny.
o Žádost o nominaci výborných pedagogů nebo nových pedagogů.
o Krátká prezentace jednotlivých škol s předáním informací o tom, v jaké oblasti
se daří, co se povedlo apod. např. v rámci čtenářské či matematické
gramotnosti.
 Zkusíme oslovit p. ředitelku speciální školy, aby nominovala zkušeného pedagoga.
Přítomní účastníci se mohou dotazovat na zkušenosti z praxe v oblasti inkluze.
 Skupinu rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí bude uvádět p. Hutníková. Proběhne
formou besedy o možnostech spolupráce v ORP s Muzeem, zkušenosti z praxe.
 Byla oslovena p. Seidlová (3. 3. 2017) ohledně besedy – navrženo pracovní skupinou
čtenářská a matematická gramotnost (p. Kliment). P. Seidlová odmítla přijet
do Tachova.
Sl. Bošková:
 Informovala o činnostech realizačního týmu: probíhá spolupráce s NIDV, včetně
webinářů, 9. 1. 2017 proběhlo setkání Řídícího výboru MAP. Na tomto setkání Řídící
výbor odsouhlasil povinné dokumenty k projektu:
o Seznam relevantních aktérů,
o Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti,
o Analytická část MAP,
o Aktualizovaný Strategický rámec MAP
 Byla podána zpráva o realizaci projektu včetně žádosti o platbu řídícímu orgánu
OP VVV. Proběhlo setkání v sociálně vyloučené lokalitě Staré Sedliště se zástupkyní
Agentury pro sociální začleňování.
 V rámci spolupráce s NIDV proběhlo předání informací z MAP do KAP.
 Zpracováváme evaluační zprávu a 2. zprávu o realizaci projektu.
 Probíhá příprava Místního akčního plánu.
P. Sulimová:
 Informovala přítomné o tom, že si realizační tým uvědomuje vytíženost pedagogických
pracovníků i řídících pracovníků ve školství. Bohužel realizace MAPu nám určuje
povinné výstupy. V současné době potřebujeme zjistit plánované aktivity jednotlivých
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škol, i aktivity realizované v tomto roce. Investiční aktivity by měly být v souladu
s rozpočtem zřizovatele. Ukázala formu zpracování Akčního plánu MAP (viz. příloha
č. 1) a vysvětlila jeho obsah. Paní ředitelka Malá se ptala, zda Akční plán MAP souvisí
s nutností zpracovat strategické plány jednotlivých škol od roku 2020 na dobu 3 let.
P. Sulimová odpověděla, že ano a vysvětlila, že Akční plán MAP je v podstatě prvotní
souhrn plánovaných aktivit škol v ORP. Mgr. Hnát konstatoval, že paní ministryně
školství slíbila školám úbytek administrativy, ale realita tomu neodpovídá.
 P. Sulimová se dotazovala ředitelů, zda existují akční plány v ZŠ, MŠ. Pro zjednodušení
získávání informací z jednotlivých škol předložila k nahlédnutí dvě verze tabulek
k vyplnění plánovaných aktivit (viz. příloha č. 2 a 3). Po diskusi mezi řediteli bylo
domluveno zaslat tabulky akčního plánu rozdělené na kalendářní roky.
3) Kotec, o. p. s.
 Za Kotec se jednání zúčastnili pracovníci Kotce: Mgr. Vendula Machová (KC),
Bc. Karolína Vejmělková (CPR), David Brych (TP).
 Mají zájem navázat spolupráci s rodiči v oblasti protidrogové prevence přes školy.
Rodinám nabízejí podporu a pomoc v tíživých situacích (CPR). Chtějí spolupracovat
v ORP se SŠ a učilišti v rámci podchycení ohrožené skupiny mládeže – přednášky.
 Požádali ZŠ o možnost zúčastnit se třídních schůzek a informovat rodiče o této
organizaci a možnostech pomoci. Chtějí se také spojit s metodiky prevence na školách
a uspořádat setkání.
 Mgr. Pitrová požádala o leták s nabídkou pomoci rodinám, které mají finanční tíži a řeší
dluhy. Zástupci Kotce slíbili letáky na školy zaslat.
 Vyjádření ředitelů: ZŠ počkají na oslovení organizací a poté bude domluvena možnost
navštívit třídní schůzky.
 P. Sulimová reagovala na tyto informace tím, že by se mohlo uspořádat setkání v rámci
realizace projektu MAP mezi metodikem prevence v ORP, preventisty jednotlivých
škol a organizací Kotec. Bude projednáno při osobním kontaktu.
4) Revis




Ředitelka školicího střediska Revis nabídla školám možnost certifikovaného vzdělávání
pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP. Rozdala letáky o plánovaných seminářích.
Dotaz p. Mgr. Hnáta na cenu za semináře - Mgr. Hrušková odpověděla, že cena je vyšší
než má KCVJŠ. Jejich cena se bude odvíjet podle počtu přihlášených zájemců.
P. Haníková uvedla, že MŠ musí do r. 2018 vyčerpat dotace na šablony. Jejich zájem
je podmíněn šablonami.
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Mgr. Hrušková požádala přítomné o další navrhovaná témata DVPP. Možno zaslat
e-mailem.

5) Závěr
Po informacích Revisu probíhalo další jednání v rámci setkání ředitelů. Hosté včetně
realizátorek projektu odešly.

V Tachově dne 6. dubna 2017
Zapsala: Sulimová

Přílohy:

č. 1 Vzor Akčního plánu MAP
č. 2 Návrh Akčního plánu školy na školní rok
č. 3 Návrh Akčního plánu školy na kalendářní roky
č. 4 Nabídka vzdělávacích programů REVIS
č. 5 Zápis z porady ředitelů MŠ a ZŠ v Tachově
č. 6 Prezenční listina
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