Zápis ze 2. setkání Řídícího výboru MAP

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP PACOV II
Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/17_047/0010687

Datum konání: 23. 01. 2020 od 13:00
Místo konání: Zámecký sál Pacov, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
Seznam účastníků: viz příloha zápisu – prezenční listina
Omluveni: Mgr. Jaromír Havel, Mgr. Eva Sedmíková, František Pinkas, Ing. Lukáš Vlček

Přítomná je nadpoloviční většina. Řídící výbor je usnášeníschopný.
Hosté (zástupci realizačního týmu projektu MAP II): Bc. Zdeňka Tulachová, Renata Hronová, DiS.

Způsob hlasování: hlasováním dle Jednacího řádu

Program zasedání:
1. Úvod
2. Zrealizované aktivity
3. Plánované aktivity
4. Představení, aktualizování a schvalování dokumentů
5. Závěr
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1) Úvod
Ivana Ťoupalová přivítala všechny přítomné na druhém jednání Řídícího výboru (ŘV). Byla
představena nová hlavní manažerka projektu Bc. Zdeňka Tulachová, která se do projektu zapojila
1. 7. 2019.
Přítomným byla představena Mgr. Darina Čermáková z NPI ČR (Národní pedagogický institut),
zástupce Centra podpory v rámci projektu SRP a zároveň konzultantka MAP II. Paní Čermáková
nahrazuje ve funkci člena ŘV paní Soňu Baueršímovou, DiS.
Dále byli přítomní informování o změně člena ŘV, který zastupuje MAS Via rustica z.s. – Bc. Jiří
Hodinka byl nahrazen Bc. Annou Vlčkovou.
Mgr. Eva Sedmíková, zástupce KAP byla určena jako zástupce na jednání ŘV za člena ŘV - Ing. Janu
Hadravovou, MBA.
Přílohou zápisu je aktuální seznam členů ŘV.
Úvodem I. Ťoupalová doplnila, že zasedání bylo řádně svoláno a ŘV je usnášeníschopný. Nepřítomní
členové ŘV byli z dnešního jednání řádně omluveni. Uvedla, že všechny potřebné dokumenty byly
jako podklady k jednání zaslány předem na e-mailové adresy členů ŘV. Program jednání byl přečten
a odsouhlasen. K zasedání byli přizváni hosté, jedná se o zástupce realizačního týmu.
Určení zapisovatele a ověřovatele:
Renata Hronová byla navrhnuta jako zapisovatelka a ověřovatelka zápisu Zdeňka Tulachová. ŘV
jednohlasně schválil zapisovatelku Renatu Hronovou.

2) Zrealizované aktivity
Ivana Ťoupalová předala slovo Zdeňce Tulachové, která představila zrealizované aktivity od
posledního zasedání ŘV v lednu 2019 a plánované aktivity do 06/2020:
•

Vzdělávací víkendová akce pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ na téma Sfumato – metoda
Splývavého čtení

•

Workshop pro rodiče a veřejnost v rámci Dne mikroregionu 2019

•

Přednáška pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ na téma prevence proti alkoholismu

•

Sdílený logoped a sdílený rodilý mluvčí (aktivity od září 2019) – logoped působí na všech MŠ
v ORP Pacov, rodilý mluvčí na ZŠ Pacov a Lukavec.

•

Víkendová akce pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ – Poruchy autistického spektra.
Lektorka Mgr. Ilona Dohnalová, krajská koordinátorka v oblasti Autismu za kraj Vysočina
působící v SPC Jihlava. Darina Čermáková zmínila, že s paní lektorkou také spolupracují a mají
s ní skvělé zkušenosti.
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•

Schůzky se všemi řediteli MŠ a ZŠ (cíl: Popis potřeb škol, aktualizace Strategického rámce,
poskytnutí povinných ukazatelů pro analytickou část projektu MAP II).

•

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro pedagogy, rodiče a ředitele

•

Navázání spolupráce s NZDM Spirála

3) Plánované aktivity do 06/2020:
•

02/2020 schůzka pracovních skupin

•

03/2020 Přednáška 25.3.2020 od předního českého psychologa - PhDr. Jan Svoboda na téma
„Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním“. Předně pro pedagogy MŠ a ZŠ, volná
kapacita bude doplněna veřejností. Téma bylo na prvním místě dotazníkového šetření pro
pedagogy.

•

03/2020 Zahájená spolupráce se ZUŠ Pacov – Příběhové karty
o

•

04/2020 Přednáška pro rodiče a veřejnost na téma Logopedie – Jak s dítětem pracovat doma
atd.
o

•

Tzn. storytelling cards – rozvíjejí představivost, podporují čtenářskou
pregramotnost. Spolupráce by probíhala formou zakoupení materiálu pro ZUŠ,
následně by žáci tyto karty vyrobily – nakreslily. Paní ředitelce ZUŠ Pacov se
tento nápad líbí. Darina Čermáková podotkla, že příběhové karty mají velmi
široké využití, rovněž je sama ráda používá.

Přednášku povede Mgr. Viola Jónová, sdílená logopedka v území. Členové ŘV se
shodli, že přestože RT MAP zajistí dobrou propagaci směrem k rodičům, je účast
většiny rodičů nejistá. Rodiče mají představu, že pokud ve školce působí
logoped, je logopedická péče zajištěna a oni tím pádem již nemusí doma
s dítětem logopedii procvičovat.

04/2020 Vzdělávací akce pro pedagogy na téma Kritické myšlení
o

Téma vzniklo na základě zjištění potřeby tohoto téma v území. Lektorkou bude
PaedDr. Jitka Jandová. Kritické myšlení bude realizováno formou navazujících
přednášek. První, tzv. Ochutnávka kritického myšlení se uskuteční 9. a 17.
dubna 2020. Darina Čermáková oznámila, že v případě zájmu o téma Kritické
myšlení pro žáky mají tuto zkušenost kolegové z MAP Žďár nad Sázavou, kteří
připravovali únikovou hru na téma Hoaxy.

•

04-05/2020 Preventivní vzdělávací akce pro žáky 6.-9. tříd na téma Sebepoškozování

•

06/2020 Přednáška pro rodiče a veřejnost na téma Rizikové chování u dětí a mládeže
o

Obě tyto akce vznikly na základě navázání spolupráce s NZDM Spirála a zjištění
skutečnosti, že v současné době je v území ORP Pacov problém se sociálně
patologickými jevy, především se sebepoškozováním. První akce pro žáky bude
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realizována NZDM Spirálou – pracovníci Spirály sami představí aktuální
problematiku, příčinu, prevenci, příklady z praxe atd. (MAP II tuto akci podpoří
organizačně).
Druhou přednášku pro rodiče povede pan PaedDr. Zdeněk Martínek. Paní
ředitelka ZUŠ Pacov zmínila, že o této problematice také ví, jelikož se jim žáci ve
škole svěřují. Některé případy fungují na způsobu, že si děti mají ublížit, aby
prokázali loajalitu a mohli být přijati do kolektivu třídy/party.
o

•

Paní ředitelka MŠ Jatecká vznesla dotaz, zda není v plánu nějaká preventivní
akce na téma Hrozby na internetu (viz dokument „V síti“). Reagovala Anna
Vlčková s informací, že na základě zmíněného dokumentu jistá organizace
připravuje osvětu na toto téma pro ZŠ. Členové RT se shodli na tom, že podnětů
a návrhů na preventivní akce je mnoho a rádi by je realizovali, ale bohužel jsou
z hlediska projektu vázání na realizaci inkluzivních témat předně pro
pedagogické pracovníky, takže primárně musí řešit tato témata.

06-09/2020 Druhé kolo dotazníkového šetření pro pedagogy, rodiče

4) Představení, aktualizování a schvalování dokumentů
Renata Hronová představila dokumenty, které se budou schvalovat. Zmínila, že všem
členům byly podklady s dokumenty zaslány dopředu el. formou. Mgr. Darina Čermáková
informovala, že jelikož od nového roku spadá NIDV pod novou organizaci – NPI ČR (Národní
pedagogický institut), mají nyní přísnější bezpečnostní opatření a den před schůzkou ŘV bohužel
zjistila, že ji e-mail s podklady skončil v nevyžádané poště. Z tohoto důvodu bohužel nestihla,
jakožto metodička projektu všechny dokumenty projít a zkontrolovat, a proto se při odsouhlasení
dokumentů zdrží hlasování.
•

Strategický rámec

•

Akční plán pro rok 2019-2020 - v obou dokumentech je jedinou změnou navýšení záměru ZŠ
Lukavec na nákup školního autobusu. Částka tohoto záměru se navýšila z 2 mil. na 3 mil.

•

Průběžná sebehodnotící zpráva – dokumentuje 12 měsíců realizace projektu

•

Komunikační plán a konzultační proces

•

Navrhovaný seznam členů pracovních skupin

•

Podrobný popis organizační struktury
•

tyto tři dokumenty obsahují změny na základě personálních změn RT a s tím
související změny v ŘV. Současně se od začátku projektu pozměnili členové
v pracovních skupinách. V pracovní skupině pro Rovné příležitosti se navýšil počet
členů o zástupce NZDM Spirála.

Proběhlo řádné schvalování dokumentů projektu. Všechny dokumenty byly schváleny počtem 7
hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel.
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5)

Závěr

Zástupci RT MAP II poděkovali přítomným za účast, diskusi a uvedli, že na setkání ŘV navazuje
vzdělávací akce na podporu znalostních kapacit ŘV na téma Možnosti zlepšení spolupráce a
komunikace s rodiči se zaměřením na inkluzi. Lektorem je PaedDr. Zdeněk Martínek z PPP
Pelhřimov.

Přílohy k zápisu:
- Prezentace MAP II – 2. jednání ŘV
- Aktuální seznam členů ŘV

V Pacově dne 23. 1. 2020
Zapsala: Renata Hronová, DiS.

Ověřil(a):
Bc. Zdeňka Tulachová

Ing. Lukáš Vlček

…………………………………………...

………………………………………………….
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