Zápis z 1. SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN
Čtenářská, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Leadeři,
Garanti škol a Financování
Konaném ve dnech: 5. 2. 2019 a 6. 2. 2019 od 15.00 hod. – 16.30 hod.
Místo konání: Penzion Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 161
Přítomni členové (viz prezenční listina)
Program jednání:
Hlavní manažerka projektu MAP II., Jana Bujáková, představila kolegy z realizačního týmu MAS
Strážnicko a MAS Horňácko a Ostrožsko a odborný tým, především PhDr. Simonu Weidnerovou –
facilitátorku setkání PS. Dále přivítala všechny členy pracovních skupin Čtenářská a Matematická
gramotnost dále PS Rovné příležitosti a další hosty. Stručně představila program setkání i informace o
pokroku projektu a plánu prací a aktivit spolupráce.
1.

Diskuse a seznámení přítomných

Navazovalo seznámení přítomných napříč pracovními skupinami a školami. Každý z účastníků sdělil
svou představu o osobním zapojení. Byly představeny náměty pro práci v průřezových PS projektu
MAP II.
2.

Informace k realizaci projektu MAP II – pracovní skupiny, spolupráce s odborníky

V úvodu společného zasedání členů pracovních skupin Čtenářská, Matematická gramotnost a Rovné
příležitosti, byli přítomní informování o tom, že v prosinci 2018 byl ředitelům škol rozeslán dotazník,
který obsahoval dotazy nezbytně nutné pro aktualizaci analytické části dokumentu MAP. Většina škol
dotazník odevzdala.
Dále informovala o potřebnosti spolupráce škol, která již byla zahájena v jiných oblastech, například
Kariérové poradenství do škol, jehož součástí je akreditované vzdělávání DVPP pro kariérové poradce
na ZŠ.
Dále přítomné informovala o plánovaných akcích v rámci realizace projektu:
1) Workshopu paní PhDr. Žampachové ( AUTISTI) pro MŠ a pro ZŠ dne 25. 4. 2019 za účasti
ředitelů speciálních škol Mgr. Karla Zerzáně a Mgr. Jitky Kolůchové
2) Konferenci škol o talentovaných dětech na rok 2020, garant PhDr. Věra Olšáková

3) Studijní cestě po českých a slovinských školách za příklady dobré praxe, MŠ, ZŠ, DDM –
předběžný termín 6 a 10 /2019, garant Mgr. Marek Tvrdoň
4) Seminář zdravá školní jídelna – Margit Slimáková, nebo Kateřina Cajthamlová, předběžný
termín 10.4.2019.
Dotazník potřeb školských zařízení: zpracovaný materiál by měl sloužit zejména škole jako vodítko při
postupném zlepšování vzdělávacích procesů. Zpracovat a odevzdat do termínu 28. 2. 2019.
3.

Samostatné zasedání průřezových pracovních skupin

V druhé části programu byly v rámci samostatného zasedání každé z PS projednány předložené
náměty na témata pro rok 2019 a plán aktivit s vazbou na analytickou a implementační část MAP II.
Zástupci PS Čtenářská gramotnost diskutovali o tom, že logopedické vady a narušené komunikační
schopnosti souvisí se skrytými riziky pro úspěšné ovládnutí čtení a psaní. Určení odborných expertů,
vedoucích pracovních pracovní skupiny: Mgr. Zdenka Peterková, PhDr. Simona Weidnerová.
Plánované aktivity spolupráce:


Logopedické pohádky



Ukázkové lekce čtenářské gramotnosti s využitím dramatické výchovy (Gabriela Sitová)

Zástupci PS Matematická gramotnost pak sdělovali, že podstatné je, aby se děti matematiky nebály.
Sociálně slabší žáci mívají větší strach z matematiky. Určení odborných expertů, vedoucích
pracovních pracovní skupiny: Mgr. Pavel Andrýsek, PhDr. Simona Weidnerová.
Plánované aktivity spolupráce:


Snižování strachu dětí a žáků z matematiky



Ověřování dovedností žáků z matematiky při přechodu mezi I st. a II st. ZŠ

Zástupci PS Rovné příležitosti zmiňovali, že pro sociálně slabší žáky je klíčová podpora
polytechnického vzdělávání. Určení odborných expertů, vedoucích pracovních pracovní skupiny:
Marie Petrů, Ing. Ludvík Kostelanský.
Plánované aktivity spolupráce:



nastolit kroky k motivaci rodičů pro logopedii
vytvořit databázi pomůcek pro inkluzi, které jsou na školách v určité době uvolněné a
nepoužívané
 podobně vytvořit databázi asistentů pedagoga - specialistů nebo se zkušenostmi s určitým
druhem omezení
 zabývat se a hledat metody pro podporu schopnosti soustředění
bylo konstatováno, že obecně chybí metodický materiál pro polytechniku
 přenos zkušeností ze speciální školy – práce s hendikepovanými dětmi, proškolení speciálních
pedagogů

Akce pro rodiče a širokou veřejnost – organizátoři DDM Veselí nad Moravou a Strážnice




Projekt školních kuchyněk, kterému zatím budeme pracovně říkat MasterChef.
Dejme školy do muzea
Beseda autorky knih Logopedické pohádky - seminář pro ředitelky a učitelky mateřských škol
na druhý den pro rodiče dětí/ Jana Havlíčková, Ilona Eichlerová
Plán projektů bude řešen na příštím zasedání.

4.

Samostatné zasedání tematických pracovních skupin Leadeři a Garanti a Financování

PS Leadeři, vedoucích pracovní skupiny a expert : Mgr. František Frýdecký a PhDr. Věra Olšáková
PS Garanti, vedoucí pracovních skupiny a expert : Jana Bujáková a Mgr. Marek Tvrdoň
PS Finacování, vedoucí pracovní skupiny a expert: PhDr. Walter Bartoš a Mgr. Petr Roupec
Plánované aktivity spolupráce:


Podporovat potenciál každého žáka, zaměřit se na polytechnické vzdělávání.



Potřebné hodnocení a přenos dovedností a schopností žáků a pedagogů mezi MŠ - I a mezi
II stupněm – i SŠ –viz. Cíl: 1.1 Prohloubit poznání potřeb dětí a vytvořit systém sledování
dopadů učení na žáky



Sdílet náročnější pomůcky pro výuku – školy by měly nabídnout co mají co umí + co
potřebují – a pak sdílet – viz. Cíl: 1.2 Zajistit vybavenost škol pro rozvoj znalostí a dovedností
žáků



Sdílení IT služeb (oprava a údržba sítí, upgrade software...) pro školy.
základní analýza vybavení IT na školách, které v dotazníku označily
potřebnou. Školy vyplní základní údaje, poté je navštíví IT Technik,
zabezpečení IT na škole a navrhne řešení k nápravě, modernizaci,
v návaznosti na výuku IT.



Sdílení služeb projektových manažerů – dávat info na školy k dotačním příležitostem
(interreg, Erasmus...) – především na měkké projekty (mohou zajistit i MAS). Dotační
poradenství pro školy je řešeno přes MAS, konzultacemi a v rámci realizace projektu bude
systematicky řešeno prostřednictvím nových webových stránek MAP II.



Sdílet praxi – exkurse prostřednictvím putujícího mikrobusu v rámci našich škol na území
MAS (výuka, jídelny, družiny..) , poté i dále v ČR i SK - odděleně MŠ a ZŠ.



Zatím nesdílet psychology- lze ze šablon. Spíše by bylo potřeba se zaměřit na supervizi
vedoucích pracovníků škol. Bude nutné ošetřit změnovým hlášením.

Bude provedena
tuto aktivitu za
vyhodnotí PC a
lepší funkčnosti



Koučing, mentoring – zaplatit stávající „co známe"- je těžké pustit někoho „neznámého".
Varianta pro školy, které si tuto aktivitu v dotazníku označily jako potřebnou. Bude realizován
skupinový koučing směřován hodinově na školu, poté objednávka individuálních hodin, dle
potřeb ředitelů škol. Nabídka bude zaslána školám, které projevily zájem. Byl proveden
průzkum firem zabývajících se profesionálním koučinkem. Ředitelé škol si po absolvování
základního kurzu objednají individuální hodiny.



Specialista na školní legislativu a právo – bude dle doporučení garantů škol realizován právní
seminář pro ředitele škol - Mgr. Miloslav Hubatka a Mgr. Ladislav Dvořák. Termín bude
předem e-mailovou komunikací odsouhlasen.



Kariérové poradenství pro školy a exkurze do firem – bude rozeslána nabídka do škol, MAS
bude uzavírat smlouvu o spolupráci s podnikateli na firemní exkurze do škol. Bylo osloveno
21 firem z území, zájem je.

V rámci zasedání proběhl kulatý stůl malotřídních škol, jako spontánně vzniklá pracovní podskupina
pro malotřídní školy. V rámci kulatého stolu byly projednány tyto problémy:


5.

Malotřídní školy mají odlišné problémy oproti ZŠ, méně prostředků pro zajištění aktivit pro
žáky, například nenaplní autobus na školní výlet a podobně, měly by více spolupracovat,
pokud jde o společné plánování školních aktivit, aby malotřídní školy sdílely náklady.
Naplánováno samostatné zasedání malotřídních škol dne 20.3.2019 ve 14 hod v penzionu
Víno Hruška.
Stanovení termínů příštích zasedání pracovních skupin

Dále byl projednán harmonogram zasedání pracovních skupin v roce 2019, místo setkání penzion
v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
PS Matematika, Čtenáři, Rovné příležitosti
23.4.2019 v 15:00
4.6.2019 v 15:00
5.11.2019 v 15:00
PS Leadeři Garanti škol a Financování
24.4.2019 v 15:00
5.6.2019 v 15:00
6.11.2019 v 15:00

Přílohy:
1) Termíny profesních jednodenních seminářů na koučink - MANAŽERSKÉ MYŠLENÍ
v prostorách rodinného vinařství VÍNO HRUŠKA s.r.o v Blatničce 16. a 17.5.2019. Budou dva
skupinové semináře – omezená kapacita max. 10 osob/ 1 seminář.

2) Základní analýza IT techniky na školách – ty školy, které chtějí řešit poradenství IT

3) Nabídka na kariérové poradenství do škol – ty školy, které chtějí řešit exkurze do firem

4) Analýza dokumentu MAP II. – potřeby škol – připomínky Garantů škol do 29.3.2019.

Závazné objednávky na koučink, analýzu IT techniky a kariérové poradenství a připomínky od
Garantů škol zasílejte do konce března 2019.
mas1@ostrozsko.cz nebo mas@ostrozsko.cz

Zapsáno dne 6. 3. 2019 ve Veselí Nad Moravou

Jana Bujáková – hlavní manažer projektu
Mgr. Petra Šilcová – komunikační manažer projektu
PhDr. Simona Weidnerová – analytik, facilitátor PS

