Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP PACOV II
Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/17_047/0010687

Datum konání: 21 07. 2020 od 14.00 hod.
Místo konání: MěÚ Pacov, náměstí Svobody 320, kancelář Mikroregionu Stražiště, Pacov, 39501
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Omluveni: Mgr. Kateřina Hodinková
Hosti: Mgr. Lenka Povondrová

Program:
1. Úvod
2. Financování projektu
3. Zrealizované a plánové aktivity MAP II
4. Agregovaný popis potřeb škol – výstup
5. Analytická část MAP II – aktualizace a výstup
6. Evaluace formou dotazníků pro členy PS – efektivita PS, naplňování priorit a cílů projektu
7. Závěr
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1) Úvod
Zdeňka Tulachová zahájila setkání a přivítala přítomné členy a hosty této pracovní skupiny na zasedání
pracovní skupiny pro polytechnické vzdělání a EVVO.
2) Financování projektu
Martina Krejčová, finanční manažerka projektu seznámila členy s informacemi ohledně financování
projektu. Avízované mzdové výdaje dle rozpočtu jsou průběžně čerpány včetně poměrné části režijních
výdajů k realizovaným aktivitám. Výdaje jsou čerpány rovnoměrně k nastavené žádosti o poskytnutí
dotace.
Nyní je řešena třetí Žádost o platbu, jejíž přílohou je Zpráva o realizaci. Termín předložení je do
29.7.2020. V této části projektu byly finanční prostředky paušálních nákladů čerpány takto:
•

logoped pro mateřské školky: cca 45.000,- Kč

•

konverzační kurzy rodilého mluvčího: cca 39.200,- Kč

•

seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení: cca 18.000,- Kč

•

seminář Letní škola Sfumato pro splývavé čtení: cca 18.000,- Kč

•

občerstvení na pořádané akce: Řídící výbor, pracovní skupiny: cca 4.000,-Kč

•

provozní výdaje kanceláře: kancelářské potřeby, připojení k internetu, pronájem
kanceláře, energie kanceláře, pronájem movitých věcí: cca 50.000,- Kč

•

cestovní náhrady pro zaměstnance: cca 500,- Kč

3) Zrealizované aktivity MAP II
Zdeňka Tulachová představila aktivity, které byly realizovány od posledního setkání pracovní skupiny:
3.1 Ochutnávka kritického myšlení
Přítomní byli seznámeni s průběhem akce a spokojeností účastníků.
Tato akce proběhla ve 2 termínech a byla určena pro pedagogické pracovníky základních škol v území.
Celkem se ji zúčastnilo 43 učitelů, asistentů pedagoga a vedoucích pracovníků ze ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec.
. Seminář byl hodnocen všemi účastníky i realizátory velmi kladně. V srpnu 2020 na něj budou navazovat
další 2 termíny na téma Kritické myšlení.
3.2 Logopedie online
Impuls k zahájení logopedie online vzešel z aktivity RT MAP a sdílené logopedky. Chtěli jsme podpořit
děti, kteří musí být doma a nemohou se tak zúčastnit logopedického sezení v průběhu karantény. Pro
všechny aktéry byla tato zkušenost nová, která však dopadla velmi dobře.
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3.3 Letní škola Sfumato
Tato akce je cyklická, probíhá druhým rokem a je určena pro učitelky, které mají od nového školního
roku učit prvňáčky. Podmínkou je absolvování původního víkendového kurzu Sfumato, který se konal
v roce 2019. Této letní školy se zúčastnily učitelky ze ZŠ Pacov.
3.4 Projekt SYPO
Z hlediska počítačové gramotnosti pracovníků škol v území byla navázána spolupráce mezi MAP II
a projektem SYPO (krajská metodička IT Mgr. Hana Hyksová). RT MAP oslovil všechny školy, zda by
měly o spolupráci zájem. Akce měla 100% úspěšnost na všech školách. Forma spolupráce byla
domluvena již na základě individuálních potřeb škol mezi řediteli škol a paní Hyksovou. Požadavky na
podporu ze stran škol byly různé: např. šk. systém Bakalář, práce s fotografiemi a prezentacemi,
grafický editor Photoshop aj.
3.5 Aktualizování a tvoření dokumentů MAP
V rámci karantény se RT MAP primárně zaměřil na tvorbu a aktualizování dokumentů MAP.
Jednalo se o:
•

Komunikační plán a konzultační proces

•

Agregovaný popis potřeb škol

•

Analytická část projektu MAP

•

Plán evaluačních aktivit

•

Strategický rámec

3) Plánované aktivity MAP II
Zdeňka Tulachová všechny členy informovala, že nejbližšími plánovanými aktivitami je Zpráva o
realizaci projektu včetně Žádosti o platbu.
Dále jsou pak v plánu následující aktivity:
3.1 Kroužek 3D tisku
Kroužek je připravovaný od nového školního roku 2020/2021, bude umístěn v prostorách 3D centra
Gymnázia Pacov a určen je pro žáky 7.-9. tříd ZŠ v území a pro žáky Gymnázia Pacov. Vedoucími kroužku
budou Radim Kamenický a Vojtěch Vachta, kapacita kroužku je 12-15 osob. V rámci kroužku bude
probíhat navrhování a tisk 3D modelů a dále pak vytváření manuálu a katalogu pro zájemce o kroužek.
Do této aktivity se mohou také zapojit veškeré školy v území, a to v rámci možnosti tisku pomůcek do
výuky na základě jejich potřeby.

3.2 V Síti
Tato aktivita je naplánována na 3. září 2020 ve spolupráci s Infocentrem Pacov a NZDM Spirála.
Dopoledne bude probíhat promítání tohoto dokumentárního filmu na téma zneužívání dětí na
internetu a soc. sítích pro žáky 6.-9. tříd základních škol. Večer bude promítání filmu určeno pro rodiče
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a veřejnost. Po večerním promítání bude následovat přednáška od PaedDr. Zdeňka Martínka na téma
Zneužívání dětí.
3.3 Sdílený logoped a sdílený rodilý mluvčí
Obě tyto aktivity budou nadále navazovat na předešlý školní rok 2019/2020, kdy tato spolupráce
probíhala na velmi dobré úrovni.
3.4 Logopedie 21. století
Přednáška je určena pro rodiče a veřejnost, je naplánována na 22. září 2020, lektorkou bude sdílený
logoped v území, Mgr. Viola Jónová. Přednáška bude zaměřena na práci s předškolními dětmi ve věku
3-6 let. Cílem bude informovat účastníky, jak správně mluvit a pracovat s dítětem a kdy vyhledat
logopeda.
3.5 Ostatní přesunuté akce
Realizační tým informoval o přesunutých akcí z důvodu karantény: přednáška PaedDr. Zdeňka
Martínka na téma Rizikové chování u dětí a mládeže (leden 2021) a seminář PhDr. Jana Svobody na
téma Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním (podzim 2020)
4) Agregovaný popis potřeb škol
Zdeňka Tulachová uvedla, že se do této aktivity zapojily všechny školy v území ORP Pacov. Proces byl
zahájen schůzkami se všemi řediteli, kde byl projednán účel dokumentu, následně byly potřeby
zjišťovány formou dotazníkového formuláře. RT MAP se snažil zajistit maximální podporu škol při
zpracování tohoto dokumentu, aby vedoucím pracovníkům co nejvíce ulehčil od administrativní zátěže
a zvýšil efektivitu výstupu. Každá škola zpracovala vyhodnocení vlastního pokroku a potřeb v oblastech
čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech, inkluzivního
vzdělávání a polytechnika a EVVO.
Výstupy pokroků a potřeb základních a mateřských škol za ORP Pacov v agregované podobě jsou
uvedeny v doc. „Agregovaný popis potřeb škol“, který byl všem účastníkům zaslán formou e-mailu jako
podklad k jednání pracovních skupin.
5) Analytická část projektu MAP
Renata Hronová a Ivana Ťoupalová představily dokument Analytická část projektu MAP, který byl
v rámci karantény zcela aktualizován. Všem členům pracovní skupiny byli představeny všechny prioritní
oblasti, které jsou obsaženy v rámci Metodiky pro rovné příležitosti. Dále se pak účastníci dozvěděli
například o oblastech a výsledcích dotazníkových šetření v území, šetření z hlediska Šablon, přehledu
školských zařízení v území, vývoji počtu žáků a pedagogických pracovníků ve školách, výsledcích
SWOT3 analýz a o dalších oblastech analytické části projektu MAP v ORP Pacov.
Bylo zmíněno, že veškeré informace jsou pro členy PS dostupné ve zmíněném dokumentu, který byl
členům zaslán předem, případně jim na veškeré dotazy zástupci RT zodpoví.
6) Evaluace formou dotazníků pro členy PS – efektivita PS, naplňování priorit a cílů projektu
Posledním bodem tohoto setkání byla evaluace jednotlivých aktivit MAP II formou dotazníků. V rámci
této aktivity bylo zjišťováno, jak byly doposud z hlediska členů PS v průběhu projektu MAP: naplňovány
priority a cíle projektu MAP a jak hodnotí efektivitu jednání pracovních skupin.
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Všichni zúčastnění byli seznámeni s tím, že výsledky tohoto dotazníkového šetření RT zpracuje a
následně bude o výsledcích informovat.
7) Závěr
Další setkání pracovních skupin proběhne v říjnu 2020.
Členové RT MAP poděkovali všem zúčastněným a hostům za účast ukončili toto setkání.
V Pacově dne 21. 07. 2020

……………………………….
Zapsala: Renata Hronová, DiS.

…………………………………………
Ověřila: Bc. Zdeňka Tulachová
Přílohy k zápisu:
-

prezentace MAP II – Setkání pracovních skupin
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