Zápis z 6. 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: 15. 10. 2020 od 14.00 hod.
Místo konání: online forma setkání
Seznam účastníků: viz PrintScreen obrazovky (příloha zápisu)
Omluveni: Mgr. Lenka Povondrová, Mgr. Stanislava Mašátová
Program:
1. Úvod
2. Zrealizované a plánové aktivity MAP II
3. Aktualizace Strategického rámce MAP II do roku 2023 a Akčního plánu
4. Závěr
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1) Úvod
Zdeňka Tulachová zahájila setkání a přivítala přítomné členy na setkání pracovní skupiny pro
polytechnické vzdělávání, které se tentokrát konalo přes MS Teams online. Zapisovatelem byla určena
Renata Hronová, ověřovatel Zdeňka Tulachová.
2) Zrealizované a plánované aktivity MAP II
Zdeňka Tulachová a Renata Hronová představily aktivity, které byly realizovány od posledního setkání
pracovní skupiny:
2.1 Kritické myšlení – dílna čtení
Přítomní byli seznámeni s průběhem akce a spokojeností účastníků. Bylo připomenuto, že akce
navazovala na první část semináře o Kritickém myšlení v červnu 2020. Dílna čtení prohloubila teoretické
i praktické znalosti v této oblasti a byla doplněna o metodu tzv. formativní hodnocení.
Jana Růžičková se k semináři vyjádřila, že byl rozhodně inspirativní a příkladů z praxe paní lektorka
zmínila mnoho. Bohužel si však myslí, že lze použít jen nějaké prvky této metody, jelikož vyučování
pouze touto metodou je opravdu velmi časově náročné.
2.2 V Síti
Akce s preventivním cílem byla určena pro rodiče a veřejnost. Jednalo se o promítá dokumentárního
filmu v KC Pacov, poté navazovala beseda s PaedDr. Zdeňkem Martínkem na téma „Zneužívání dětí na
internetu“. Akce byla realizována ve spolupráci s NZDM Spirála a Infocentrem Pacov.
Členy RT byl vznesen dotaz, zda mají členové PS nějaké náměty na realizování nějakých dalších
preventivních akcí.
Jana Růžičková zmínila spolupráci se Streetworkery. Jakub Novák z NZDM Spirála dodal, že by se rádi
dané akce zúčastnili, buď z hlediska organizace nebo jen jako hosté. Má kontakty a praxi z hlediska
dané akce, kterou může nabídnout ve formě besedy. Nebál by se tuto akci nabídnout i rodičům a
veřejnosti.
NZDM Spirála připravuje také pro žáky promítání zmíněného filmu V Síti ve verzi pro školy. Bohužel
v současné situaci nouzového stavu jsou všechny tyto připravované akce přesunuty na neurčito. Pokud
to Jakub Novák dobře chápe, tak smlouva se společností Aerofilms, přes kterou jsou pořízena práva na
promítání filmu, umožňuje, aby byl film promítán opakovaně, tudíž by bylo možné film z určitých
preventivních opatření promítat i pro jednotlivé třídy zvlášť. Jakub Novák dodal, že ve spolupráci s KC
Pacov je připravován další program, a to např. pořad Terapie sdílením od Ester a Josefíny, který je
primárně zaměřen na mezilidské a partnerské vztahy.
2.3 Kroužek 3D tisku
Kroužek byl zahájen druhou zářijovou středu v novém šk. roce 2020/2021. Konat se bude pravidelně
každou středu po celý školní rok v prostorách Gymnázia Pacov. V rámci této aktivity bylo z projektu
nakoupeno potřebné vybavení, pomůcky pro fungování kroužku (např. notebooky, 3D tiskárny,
potřební materiál aj.) a byl zajištěn personál pro vedení kroužku. Do této aktivity se mohou také zapojit
veškeré školy v území, a to v rámci možnosti tisku pomůcek do výuky na základě jejich potřeby.
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V současné době je téměř naplněna maximální kapacita účastníků (15). Aktuálně je z důvodu
nouzového stavu kroužek 3D tisku pozastaven.
2.4 Přednáška Logopedie 21. století
Akce byla určena pro rodiče a veřejnost, lektorkou byla sdílená logopedka Mgr. Viola Jónová. Realizační
tým tuto akci hodně propagoval veřejnosti, tudíž se i přes současnou situaci zúčastnilo 20 osob, což
považujeme za úspěch. Přednáška byla přenášena také online, aby se dostala k co nejširší veřejnosti.
Současně byl pořízený video záznam, který bude veřejnosti zprostředkován na sociálních sítích a webu
projektu MAP v ORP Pacov II a lektorky.
2.5 Návštěvy mateřských a základních škol (v rámci aktualizace Strategického rámce a Akčního plánu,
potřeb škol) a návštěva speciálních tříd ZŠ Pacov
Návštěvy v mateřských a základních školách byly realizovány individuálně v každé škole zvlášť, kde byly
zjišťovány potřeby jednotlivých škol a bylo prováděno mapování území na základě aktualizace
zmíněných dokumentů.
Návštěvy ve třídách se speciální výukou byly uskutečněny na základě zájmu RT MAP II - aneb od stolu
nemůžete úplně vědět jak činnost pedagogů, práce s dětmi, vzájemná spolupráce ve speciálních třídách
funguje. Cílem bylo mimo jiné i zjistit aktuální potřeby tzv. měkkých aktivit.
2.6 Projekt SYPO – podpora škol v oblasti IT
Ještě před Covid na jaře 2020 byla navázána spolupráce s projektem Sypo (krajský metodik IT – p.
Hyksová a p. Mareš), aby napomohl pedagogům, ředitelům ze školek a škol na Pacovsku s podporou
v IT oblasti. Dle zjištěného průzkumu byl zájem nemalý. Školy měly požadavky různé -od nízké po vyšší
úroveň. Byly domluveny schůzky mezi školami a SYPO. Tento plán nám však výrazně narušil nouzový
stav na jaře 2020 a nyní opět na podzim 2020. Z tohoto důvodu došlo k tomu, že SYPO do této doby
prozatím školy nenavštívilo nebo navštívilo, ale bohužel s omezeným časem.
V současné době jsou služby v oblastí IT extrémně vytíženy a časové možnosti lektorů k pokrytí všech
potřeb jsou velmi omezené.
Členy RT byl vznesen dotaz, v které ze škol tato podpora pedagogických pracovníků a ředitelů škol
v oblasti IT proběhla.
Jaromír Havel a Ladislav Janál ze ZŠ Pacov se vyjádřili, že jejich školu pan Mareš již navštívil. Potvrdili
však výše uvedené. S panem Marešem proběhla jen jedna schůzka, druhá byla z časových důvodů
zrušena a bohužel pan Mareš tak nebyl schopen vyhovět veškerým požadavkům školy.
2.7 ZUŠ karty (karty na podporu ČG a logopedie)
Tato spolupráce vznikla mezi pedagogickými pracovníky MŠ, projektem MAP a ZUŠ Pacov. Byly
zahájeny schůzky s pedagogy a pracovníkem MAP, kde budou na základě potřeb navrženy logopedické
obrazy. Tyto návrhy poté žáci ZUŠ vyrobí a hotové obrazy budou poskytnuty všem školkám v území.
Jedná se o rozvoj a podporu polytechnického vzdělávání, EVVO, čtenářské pregramotnosti a logopedie.
2.8 Přednášky pro základní školy – NZDM
Přednášky pro základní školy, konkrétně pro 6.-9. třídy (pro 6 třídu již akce proběhly) realizuje Jakub
Novák z NZDM Spirála. Akce jsou pořádány zhruba každé 3 měsíce na základě požadavků dané skupiny,
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třídy a školy. V případě zájmu by pan Novák mohl tyto preventivní akce pořádat ve spolupráci s MAP i
pro ZŠ Lukavec.
Jakub Novák dodal, že téma je možné vybrat na základě osobní konzultace. V současné době opouští
koncept kontraproduktivního charakteru preventivních akcí a vytváří s NZDM Spirála vlastní
interaktivní besedy, které jsou v rozsahu 2 hodin.
Zdeňka Tulachová a Renata Hronová všechny členy informovaly o probíhajících a nejbližších
plánovaných aktivitách, kterými jsou:
- Sdílený rodilý mluvčí a sdílený logoped-obě tyto aktivity na podporu čtenářské pre/gramotnosti
budou opět probíhat po celý školní rok 2020/2021.
- Přednášky pro rodiče a veřejnost – od PhDr. Jan Svoboda (Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním
chováním) a PaedDr. Zdeněk Martínek (Sebepoškozování)–přesunuty na leden-únor 2021.
- Dotazníkové šetření pro ředitele na základě harmonogramu projektu je RT MAP povinen 2x za období projektu realizovat dotazníkové
šetření. Vzhledem k současné situaci, kdy jsou školy nadmíru zahlceny, se online dotazníkové šetření
zrealizuje až bude klidnější období.
Exkurze SOMPO tato akce je připravovaná pro děti MŠ a žáky ZŠ-podpora regionální identity, polytechniky a EVVO.
Vzhledem k aktuální situaci je tato akce předběžně přesunuta na jaro 2021.
Listování realizační tým představil připravovanou akci pro žáky MŠ, popřípadě pro žáky prvních ročníků ZŠ, pod
vedením Mgr. Zuzany Pospíšilové, úspěšné autorky dětských knížek. Touto aktivitou chceme podpořit
čtenářskou pre/gramotnost a zároveň podpořit školky, které doposud nebyly do aktivit MAP výrazně
zapojovány.
Finanční a matematická gramotnost – matematická gramotnost nebyla v projektu doposud výrazně
podpořena. Rádi bychom proto, na základě výstupů z Popisů potřeb škol, uskutečnili vzdělávací akci od
Ing. Martiny Václavíkové na téma finanční gramotnost.
3) Aktualizace Strategického rámce do roku 2023 a Akčního plánu:
- na základě aktualizované analytické části, s kterou byli členové PS seznámeni na posledním zasedání
PS, se členové PS shodly na tom, že vizi do roku 2023 není nutné aktualizovat-vize splňuje veškeré
předpoklady pro rozvoj v oblasti předškolního a základního vzdělávání
- na základě podkladů a výstupů z předchozích jednání PS a analytické části RT MAP zpracoval
aktualizovaný návrh priorit, cílů rozvoje vzdělávání v území MAP – Dohoda o prioritách, který předložil
k projednání v této PS. PS se shodly na akceptaci navržených změn priorit, cílů realizačním týmem
MAP. Jedná se o změny především ve formulaci priorit a cílů a úpravy vzhledem k tématům MAP II.
Zájmové vzdělávání bylo zapracováno do priorit 1-3. Nejedná se tedy o podstatné změny v prioritách
a cílech MAP. Realizační tým MAP II následně informoval o závěrech jednání pracovních skupin v zápise
PS.
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- RT bude následně aktualizovat schválené priority a cíle v dokumentech v kterých jsou ukotveny –
Analytická část, Strategický rámec, Akční plán, roční Akční plán aj.
- ve Strategickém rámci byly aktualizovány investiční priority za každý subjekt, změny vyznačeny
barevně
- v Akčním plánu a v ročních akčních plánech došlo k aktualizaci plánovaných Aktivit jednotlivých škol
a plánovaných Aktivit spolupráce.
Na základě výše uvedených kroků RT MAP zpracuje výstupy z pracovních skupin pro ŘV MAP.
ŘV MAP projedná a schválí/neschválí finální podobu vize, priorit a cílů-Dohoda o prioritách a všechny
aktualizované projednávané dokumenty MAP II.
4) Závěr
Závěrem členové RT poděkovali všem za jejich aktivní účast v rámci online setkání a popřáli pevné
nervy a zdraví v tomto nelehkém období.
Bylo zmíněno, že 26. listopadu proběhne schůzka Řídícího výboru. Další setkání PS je plánováno na
prosinec 2020 a leden 2021.

V Pacově dne 15. 10. 2020

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

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

prezentace MAP II – Setkání pracovních skupin

-

PrintScreen obrazovky (účastníci online schůzky)
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