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Zápis jednání pracovní skupiny MŠ dne 17. 10. 2016 

 

 

 

 

 

 

V rámci pracovní skupiny byly projednány všechny cíle (aktualizovaného) Strategického rámce 

MAP a aktivity, kterými je možné jednotlivé cíle naplňovat. Pracovní skupina byla zaměřená 

na prioritní a dlouhodobé aktivity pro mateřské školy v ORP Broumov. Pracovní skupiny se 

zúčastnili ředitelky a učitelky mateřských škol a členky Realizačního týmu MAP na 

Broumovsku. Výsledky jednání jsou shrnuté v následující tabulce. 

Seznam priorit a cílů 

Priorita 1 Podpora kvalitního a společného vzdělávání 

Cíl 1.1 

Zvýšení počtu asistentů pedagoga, školních psychologů a speciálních 
pedagogů 
 
-získávání finančních zdrojů ze šablon OP VVV 
-menší úvazky ve více ZŠ (problém: sehnat lidi) 
-prostředky z Úřadu práce 
 

Cíl 1.2 

Zvýšení počtu bezbariérových mateřských a základních škol 
 
-získávání finančních zdrojů z IROP 
 

Cíl 1.3 

Zlepšení identifikace a systému práce s nadanými žáky 
 
-vzdělávání na téma práce s nadanými žáky (hromadné besedy, výjezdní 
akce – sdílení dobré praxe) 
 

Priorita 2 Rozvoj přínosné a funkční spolupráce aktérů ve vzdělávání v území 

Cíl 2.1 

Zvýšení počtu škol a rodičů, kteří kladně hodnotí vzájemnou spolupráci 
 
-beseda na téma spolupráce s rodiči: EDUin: Rodiče vítáni (pozvat zástupce 
NIDV, třídní učitelé) 
-vzdělávání na téma „Jak jednat s (agresivními) rodiči“ 
-beseda pro rodiče: „příprava dětí na ZŠ“ „logopedie“ 
 

Cíl 2.2 

Zvýšení počtu společných aktivit škol 
 
-společná databáze ověřených lektorů a vzdělávacích institucí 
-společná databáze učitelů na suplování-ano, ale nejsou peníze na suplanty 
-větší spolupráce MŠ-ZŠ (přechod dětí na ZŠ)-lze ze šablon OP VVV 
 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 17. 10. 2016 

Čas zahájení jednání 14:30 

Čas ukončení jednání 16:35 

Místo konání  
Malá zasedací místnost MěÚ, třída 
Masarykova 239, 550 01 Broumov 

Členové pracovní skupiny Dle prezenční listiny 
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Cíl 2.3 

Zvýšení počtu aktivit zaměřených na kariérové poradenství 

 
-pro MŠ nerelevantní 
 

Priorita 3 
Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání pedagogických a 
nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání 

Cíl 3.1 

Zajištění finančních prostředků pro vzdělávání pedagogických a 
nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání 
 
-získávání finančních zdrojů ze šablon OP VVV, z finančních prostředků 
MAP 
- navrhnout a realizovat vzdělávání se zaměřením na mentoring z finančních 
prostředků MAP 
-největší problém – finanční prostředky na suplování 
 
 

Cíl 3.2 

Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v 
oblasti vzdělávání 
 
-společná databáze ověřených lektorů a vzdělávacích institucí 
 
 

Cíl 3.3 

Zvýšení počtu vzdělávacích aktivit pro pedagogické a nepedagogické 
pracovníky v oblasti vzdělávání 
 
-dopředu sjednat s lektory požadavky na školení 
požadovaná témata:  
-tvorba ŠVP - možný lektor paní Burdíková; stačí po Novém roce; zajistit 
praktické ukázky + kontrolu ŠVP 
-první pomoc pro pedagogy – EDUMED, uspořádat alespoň 2 termíny 
-inkluze pro MŠ, podpůrná opatření 
-pedagogická diagnostika v MŠ - lektor paní Burdíková, Škaldová 
-školní řád 
-výjezdní akce 
-polytechnika pro MŠ 
 

Priorita 4 
Zajištění a obnova materiálního zázemí a vybavení mateřských a základních 
škol 

Cíl 4.1 
Zlepšení vybavenosti ICT 
 
 

Cíl 4.2 

Zlepšení vybavení učeben škol 
 
-získávání finančních zdrojů z IROP, OP VVV (šablony), zřizovatel 
 
 

Cíl 4.3 

Zvýšení počtu venkovních učeben a zrekonstruovaných zahrad využívaných 
pro výuku 
 
-Nadace Proměny, Partnerství 
-OPŽP? 
-kraj? IROP? 
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Cíl 4.4  

Zvýšení počtu zrekonstruovaných objektů škol, jejich součástí, včetně 
souvisejících ploch 
 
-IROP, zřizovatel 
 
 

Priorita 5 Rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání 

Cíl 5.1 

Zlepšení infrastruktury a vybavení pro neformální a zájmové vzdělávání 
 
 
-získávání zdrojů z výzvy IROP na neformální a zájmové vzdělávání 
 
 
 

Cíl 5.2 

Zvýšení počtu společných aktivit neformálního a zájmového vzdělávání 
a formálního vzdělávání 
 
 
-navázání spolupráce s Knihovnou Meziměstí, vytvoření pracovních listů pro 
žáky 1. a 2. stupně (DPP), vytvoření metodiky práce s žáky, poskytnutí 
pracovních listů a metodiky ostatním obecním knihovnám, informování škol 
o možnosti spolupráce s knihovnami 
-navázání spolupráce s farmou Wenet, vytvoření pracovních listů pro děti 
z MŠ a žáky 1. i 2. stupně (DPP), uložení na farmě a informování školek a 
škol o možnosti spolupráce s farmou 
- další možná spolupráce: IZS (první pomoc, zubní prevence), Jízdárna 
Hejtmánkovice, lesní školka,  
 
-spolupráce s knihovnami – paní Kollertová (Heřmánkovice) – mají 
zpracované metodické listy, mohou poskytnout ostatním knihovnám 
-beseda s dětským spisovatelem (na konci školního roku) 
-farma Wenet-pracovní listy pro MŠ (např. podle ročního období) – 
vyjednávat o ceně za vstupné pro MŠ (např. návštěva 4x/rok za jedno 
vstupné), zajisti dopravu na farmu (pan Brož?) 
-Jízdárna v Hejtmánkovicích – možnost vypracování pracovních listů pro 
MŠ; problém: drahé vstupné 
-lanové centrum na Janovičkách – obnovení  
-první pomoc pro děti  
-zubní prevence pro děti– lektor paní Čorejová 
 
 
 
 

 


