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Zápis jednání pracovní skupiny ZŠ dne 18. 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 základní školy v ORP Broumov. Pracovní skupiny se 

zúčastnili ředitelé/ředitelky, učitelé/učitelky základních škol, zástupce Agentury pro sociální 

začleňování 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 
-větší školy – potřeba celých úvazků X menší školy – stačí částečné úvazky 
(otázka sdílení lidských zdrojů) 
-největší problém: nedostatek lidských zdrojů v této oblasti 
-otázka jak informovat odbornou veřejnost, že jsou připraveny podmínky pro 
přijetí např. asistenta pedagoga 
-spolupráce s Úřadem práce, PPP, Univerzitou Hradec Králové ->zatím bez 
výsledku 
 

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) 
-nadání není prioritním tématem 
-společná databáze informací – kontakty na relevantní osoby, které mohou 
poskytnout odbornou pomoc v oblasti nadaných žáků 
-návrh: např. studenti středních škol, gymnázia by mohli pracovat 
s nadanými žáky nižšího stupně 
-zapojení rodičů – kontakty na osoby, na které je možné se obracet 
v souvislosti s nadaným dítětem/žákem 
-setkání s pracovníky NIDV – téma nadání 
 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 18. 10. 2016 

Čas zahájení jednání 14:30 

Čas ukončení jednání 16:45 

Místo konání  
Školní kuchyňka Masarykovy ZŠ, 
Komenského 312, 550 01 Broumov 

Členové pracovní skupiny Dle prezenční listiny 
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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“-důležité, možný 
lektor: Michal Dubec 
-projekt do chystané výzvy na „spolupráci a síťování“, např. nákup 
pracovních telefonů pro třídní učitele apod. 
-přednáška pro rodiče-zdravá výživa, práce s teenagery (paní Pekařová) – 
vytvoření dotazníku pro rodiče, jaká témata by je zajímala, jací lektoři apod. 
(dotazník rozeslat prostřednictvím ředitelů škol) 
-práce s rodiči je vnímána jako prioritní téma 
-možným řešením by mohl být velký projekt (nositelem např. DSO), ve 
kterém by probíhaly etapy – např. téma „Jak jednat s rodiči“ – workshop 
Michala Dubce po jednotlivých školách; nákup služebních telefonů pro třídní 
učitele apod. 
 

Cíl 2.2 

Zvýšení počtu společných aktivit škol 
 
-společná databáze ověřených lektorů a vzdělávacích institucí 
-společná databáze učitelů na suplování 
-uzavřený web – kontakty na učitele a provozní zaměstnance (kuchařky, 
uklízečky atd.) 
-společné aktivity škol, vedoucí k zajištění péče o děti v době školních 
prázdnin (prorodinná opatření MAS z OPZ – příměstské tábory, dětské 
skupiny; možný nositel projektu: DSO) 
-společný školní autobus 
-založení společného fondu pro školy, ze kterého by se čerpaly finanční 
prostředky např. na společnou dopravu škol – oslovení Podnikatelského 
klubu Broumovsko (poskytnutí finančních prostředků) 
 

Cíl 2.3 

Zvýšení počtu aktivit zaměřených na kariérové poradenství 

 
-exkurze do firem potenciálních zaměstnavatelů v regionu (spolupráce 
s Podnikatelským klubem Broumovska)-ano, možné vycházet z jich 
realizovaného projektu  
-pozvání řemeslníků do škol např. prostřednictvím rodičů (uvažovat o 
finanční odměně) – praktické ukázky pro děti/žáky (v současnosti vše 
probíhá on-line) 
-zajištění diagnostického programu pro kariérové testování žáků 8. a 9. tříd 
(možná spolupráce s KAP, Univerzitou Hradec Králové, CzechInvestem) 
 

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, projekty spolupráce 
- navrhnout a realizovat vzdělávání se zaměřením na mentoring z finančních 
prostředků MAP 
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Cíl 3.2 

Zvýšení kvality vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v 
oblasti vzdělávání 
 
-společná databáze ověřených lektorů a vzdělávacích institucí, mentorů, 
koučů (známkování lektorů, témat, obsahu) 
 

Cíl 3.3 

Zvýšení počtu vzdělávacích aktivit pro pedagogické a nepedagogické 
pracovníky v oblasti vzdělávání 
 
-požadovaná témata: inkluze, matematická a čtenářská gramotnost, 
mentoring, vyhoření, tvorba ŠVP, současné trendy v MŠ, kariérové 
poradenství, práce s interaktivní tabulí, polytechnika, podnikavost dětí, 
kulturní povědomí 
-mentoring – zatím na zkoušku, někteří nejsou připravení (nemají dostatek 
důvěry), pozvat si kouče, mentora pro ty, kteří by měli zájem (např. Krnov), 
mentoring jak pro učitele, tak pro vedení škol 
-výjezdní akce – vyhoření, projekt pro malotřídní školy 
 

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

Cíl 4.1 

Zlepšení vybavenosti ICT 
 
-OPVVV 
 

Cíl 4.2 
Zlepšení vybavení učeben škol 
 
 

Cíl 4.3 

Zvýšení počtu venkovních učeben a zrekonstruovaných zahrad využívaných 
pro výuku 
 
-Nadace Via, Nadace Proměny, Nadace Partnerství, Nadace AMCHAM 
 

Cíl 4.4  

Zvýšení počtu zrekonstruovaných objektů škol, jejich součástí, včetně 
souvisejících ploch 
 
 

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 
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-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,  
 
-lom Rožmitál – p. Simon (naučná stezka) 
-betorárka Jetřichov 
-ČOV – třídění odpadu (Martínkovice) 
-vodní a solární elektrárna – p. Sedláček 
-Ekofarma Bošina 
-Ekofarma Vlkovi 
-Broumovský klášter – písárna apod. 
-Ulita Broumov 
->nejprve udělat průzkum, zda jsou subjekty ochotni větší spolupráci 
navázat, navštívit zajímavá místa (aby si učitel prohlídl dopředu)->vznik sítě 
zajímavých míst 
-oddělit aktivity zdarma a aktivity zpoplatněné 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 19. 10. 2016 

Zápis vyhotovila: Ing. Michaela Machková 


