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Zápis z pracovní skupiny 

Příprava projektu spolupráce a navazující MAP 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení 

2) Poděkování za spolupráci při realizaci MAP 

3) Představení výzvy na MAP II 

4) Aktivity MAP II 

5) Společné plánování aktivit spolupráce pro další období 

6) Ukončení setkání 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 14. 11. 2017 

Čas zahájení jednání od 9:00 do 14:00 

Místo konání  Hotel VEBA, Broumov 550 01 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/
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1) Zahájení 

Zahájení pracovní skupiny v 9:00 hodin. 

V úvodu pracovní skupiny Ing. Šumpíková přivítala všechny přítomné a poděkovala za jejich 

účast na této pracovní skupině. Dále uvedla program pracovní skupiny a předala slovo 

Mgr. Janě Stejskalové, která tuto PS dále moderovala.  

2) Poděkování za spolupráci při realizaci MAP  

Bc. Kristýna Jagošová poděkovala všem přítomným za aktivitu a spolupráci při realizaci MAP. 

Uvedla příklady dosavadní dobré praxe – 16 úspěšných vzdělávacích akcí, 17 pracovních skupin, 

spuštění webové aplikace Edumapa Broumovsko, propojení formálního a neformálního 

vzdělávání – brožura pro školy s názvem Kam se podívat se třídou aneb vzdělávání na 

Broumovsku jinak. 

3) Představení výzvy na MAP II  

Zástupci realizačního týmu MAP přednesli informace o připravované výzvě Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Uvedli např. 

předpokládanou délku realizace projektu, předpokládané zahájení projektu či vyloučené 

aktivity.  

Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou 

blíže k vizi. To znamená, že se posuneme ke konkrétním krokům, které pomohou školám 

rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke 

zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace 

neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na 

zjednodušené projekty. 

Dílčí cíle výzvy:  

1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím dlouhodobého místního plánování jako 

nástroje ke kvalitnímu řízení škol.  

2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.  

3. Nastavení rovných podmínek ve vzdělávání – eliminace bariér uvnitř škol a v území.  

4. Zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči.  

5. Prohlubování spolupráce mezi aktéry podílejícími se na vzdělávání dětí a žáků v regionu.  
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4) Aktivity MAP II  

Realizační tým MAP představil jednotlivé povinné aktivity, které budou realizovány v rámci 

MAP II. Jedná se o následující aktivity: 

Aktivita č. 1: Řízení projektu 

Aktivita č. 2: Rozvoj a aktualizace MAP 

V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování 

s větším zapojením škol do tohoto procesu, bude podpořen rozvoj partnerství v území a tím 

rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. 

V rámci této aktivity se budou scházet jednotlivé pracovní skupiny (min. pracovní skupina pro 

financování, pracovní skupiny ke čtenářské a matematické gramotnosti, pracovní skupina pro 

rovné příležitosti – setkávání min. 4x ročně), dále budou v rámci této aktivity realizovány další 

vzdělávací akce, které se budou prolínat s aktivitou 4 Implementace MAP. 

Aktivita č. 3: Evaluace a monitoring MAP 

Aktivita č. 4: Implementace MAP 

Povinná témata (povinnost volby alespoň 1 z následujících témat): 

a) Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 1 Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost, inkluze a kvalita. 

b) Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 2 Čtenářská a matematická 

gramotnost v základním vzdělávání. 

c) Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 3 Inkluzivní vzdělávání 

a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Volitelná témata: 

a) Implementace aktivit k naplnění doporučených opatření MAP (v případě, že je obsahuje SR 

MAP zpracovaný pro ORP).  

b) Implementace aktivit k naplnění průřezových a volitelných opatření MAP (v případě, že je 

obsahuje MAP zpracovaný pro ORP).  

 

Povinně volitelná témata a volitelná témata v aktivitě č. 4 budou naplněna v následujících 

oblastech:  

A) Inkluzivní vzdělávání  

B) Otevřená škola  

C) Předškolní vzdělávání  

D) Rozvoj gramotností a kompetencí  

E) Kompetence pro demokratickou kulturu  
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F) Regionální identita – spolupráce s komunitou  

G) Polytechnické vzdělávání  

H) Tvořivost, iniciativa a podnikavost  

I) Kariérové poradenství  

 

Při naplňování aktivity č. 4 musíme vycházet z priorit, které jsou uvedeny v MAP, případně ve 

Strategickém rámci MAP.  

Mgr. Stejskalová dále uvedla příklady aktivit, které je možné ve zmíněných volitelných tématech 

realizovat. 

Mgr. Stejskalová představila účastníkům pracovní skupiny témata spolupráce, která vzešla 

z předchozích pracovních skupin MAP a která byla Řídícím výborem MAP označena jako 

prioritní. Jedná se o tato témata:  

a) Kompetence pro trh práce 

b) Spolupráce rodiny a školy 

c) Rozvoj čtenářství 

 

5) Společné plánování aktivit spolupráce pro další období  

Na základě předchozích informací členové PS společně navrhovali aktivity, které považují za 

smysluplné a efektivní s ohledem na rozvoj jejich organizací. V další části hledali aktivity, které 

by posílily smysluplnou a přínosnou spolupráci mezi organizacemi regionu zajišťujícími 

vzdělávání.  

Kompetence pro trh práce 

- exkurze po místních firmách – např. 1x za půl roku den otevřených dveří v zapojených firmách, 

workshopy, tvorba pracovních listů podporujících zpětnou vazbu a formulaci společného cíle 

exkurze, 

- podpora zapojení rodičů. 

Spolupráce rodiny a školy 

- vzdělávací akce pro školy na téma komunikační dovednosti, zvládání emocí, třídnické hodiny, 

spolupráce učitele a rodiče, 

- vzdělávací akce pro rodiče – jak zvládnout pubertu, jak odhalit silné stránky dítěte, jak 

pracovat s emocemi, význam povinného předškolního vzdělávání, jak připravit dítě na školu. 

Rozvoj čtenářství 

- vzdělávací akce na téma rozvoj čtenářské gramotnosti, 
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- setkání, sdílení -> školicí osoba z vrcholného teamu, příp. lektorská dvojice (praktik a teoretik), 

příklady dobré praxe partnerských škol. 

Předškolní vzdělávání 

- vzdělávací akce – rozvoj čtenářské a matematické a finanční gramotnosti, navazující semináře, 

- propojení ZŠ a MŠ – exkurze do MŠ, 

- diskuse, praktické zkušenosti, podpora spolupráce, individuální setkávání, 

- spolupráce MŠ a ZŠ při zápisech do prvních tříd, příprava na plynulý přechod do ZŠ, 

- stimulační program pro MŠ. 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

- vzdělávání na tato témata: vývojová dysfázie, autismus, ADHD, Feuersteinovo instrumentální 

obohacování (včetně opakování již proběhlých vzdělávacích akcí), předcházení syndromu 

vyhoření učitelů, 

- seminář pro asistenty pedagoga – sdílení zkušeností, praktických poznatků, nastavení 

spolupráce asistent vs. učitel, spolupráce s dalšími subjekty (např. partnerské školy). 

Spolupráce se ZUŠ 

- zapojení učitelů ZUŠ do výuky HV, VV, příp. TV v ZŠ (např. 1x/měsíc) + tvorba pracovních 

listů (např. poznávání nástrojů a druhů hudby),  

- exkurze do ZUŠ, dny otevřených dveří, 

- workshopy s dětmi (MŠ i ZŠ) – 1x ročně (únor), 3 workshopy za sebou (finanční náročnost – 

cca 6 500 Kč/workshop), vždy pro 60 dětí. 

Spolupráce formálního vzdělávání a dalších aktérů ve vzdělávání 

- spolupráce se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov (meditace, relaxační cvičení), 

- spolupráce s muzeem, knihovnami – tvorba pracovních listů, knihovnických lekcí, 

- sdílení Broumovska – co je kde v nabídce, přehled aktivit, možností:  

 - přehled aktérů neformálního a zájmového vzdělávání – navázání na Edumapu 

Broumovsko + její propagace, navázání na brožuru pro školy Kam se podívat se třídou aneb 

vzdělávání na Broumovsku jinak, 

 - přehled organizací, které mohou pomoci v rámci prevence, problémy s rodiči, dětmi, 

- společné setkávání aktérů formálního vzdělávání a dalších aktérů ve vzdělávání (zájmového, 

neformálního vzdělávání, OSPOD, PPP, SPC, policie…) – představení aktivit a kompetencí 

jednotlivých aktérů, 
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- spolupráce se zřizovateli škol – podpora škol ze strany zřizovatele, opakovaná prohlídka stavu 

školy, poděkování učitelům, pracovní skupina/workshop pro zřizovatele – orientace v oblasti 

školství, jak mohou své školy podpořit, podpora mentora? 

Podpora managementu škol 

- coaching pro vedoucí pracovníky škol, 

- sdílení zkušeností/dobré praxe – schůzky vedoucích pracovníků na určité téma + facilitátor 

- mentoring – podpora nových pedagogických i nepedagogických pracovníků? 

- podpora ve strategickém plánování škol. 

- identifikace a podpora leaderů ve školách a jejich motivace. 

 

6) Ukončení 

Na závěr byly účastníky zmapovány priority mezi navrhovanými aktivitami.  

Jako nejvíce prioritní téma byl zvolen coaching vedoucích pracovníků, podpora asistentů 

pedagoga, propojení MŠ a ZŠ (usnadnění přechodů dětí na ZŠ), právní poradenství jako 

podpora vedení škol a trénink komunikačních dovedností. Naopak nejméně prioritní byla 

shledána podpora spolupráce se zřizovateli škol. 

V rámci pracovní skupiny byly identifikovány hrozby, se kterými bude nutné v MAP II pracovat. 

Jedná se zejména o: 

• přetížení pracovníků škol, 

• stárnutí pedagogického sboru, 

• odchod ředitelů většiny škol v území do důchodu v průběhu MAP II.  

Realizační tým MAP poděkoval členům pracovní skupiny a spolupráci a ukončil jednání ve 14:30 

hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 13. 12. 2017 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

Zápis ověřila: Ing. Michaela Šumpíková 

 


