Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání a EVVO
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP PACOV II
Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/17_047/0010687

Datum konání: 27. 1. 2021 od 14.00 hod.
Místo konání: online forma setkání
Seznam účastníků: viz Printscreen obrazovky (příloha zápisu)
Omluveni: Bc. Ivana Ťoupalová, Mgr. Lenka Povondrová
Program:
1. Regionální dopravní obslužnost (změny) v Pacově a okolí – doprava dětí do škol
2. Sebehodnotící zpráva projektu – cílená formativní zpětná vazba o fungování projektu, seznámení
s výstupem
3. Zhodnocení proběhlých webinářů MAP II + plán aktivit projektu na rok 2021
4. Diskuse
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1) Regionální dopravní obslužnost (změny) v Pacově a okolí – doprava dětí do škol
Zdeňka Tulachová zahájila setkání a přivítala přítomné členy na setkání zmíněné pracovní skupiny, které
se tentokrát konalo přes MS Teams online. Zapisovatelem byla určena Renata Hronová, ověřovatel
Zdeňka Tulachová.
Slovo bylo předánu Lukáši Vlčkovi, který účastníkům nastínil problematiku dopravní obslužnosti
v regionu. Lukáš Vlček sdělil, že oblast dopravy je zásadní i z hlediska MAP a školství. V současné době
mikroregion přemýšlí o tom, že by zprovoznil vlastní dopravní službu pro žáky a občany (např. ve formě
mikrobusů). Tato služba by zajišťovala svoz žáků a dalších občanů do Pacova a zpět. Tato myšlenka je
zatím v prvopočátku, ale řešení hledáme již nyní, a to se z důvodu, že v současné situaci jsou a do
budoucna budou více omezeny spoje Pacov a okolí. O dalším vývoji zprovoznění dopravní služby bude
veřejnost informována.

2) Sebehodnotící zpráva projektu – cílená formativní zpětná vazba o fungování projektu, seznámení
s výstupem
Zdeňka Tulachová představila dokument Průběžná sebehodnotící zpráva projektu, který mapuje vždy
12 předešlých měsíců, tj. od září 2019 do srpna 2020. Jedná se o dokument, který je považován za
stěžejní a je to jakýsi pohled – zpětná vazba realizačního týmu na realizaci projektu v uplynulém roce.
Výstup je určen pro řídící orgán projektu. Zpráva se dotýká takových témat jako např.: co se osvědčilo
v projektu, co naopak nefunguje, co realizátoři podniknou pro zlepšení atd.

3) Zhodnocení proběhlých webinářů MAP II + plán aktivit projektu na rok 2021
Renata Hronová představila a zhodnotila proběhlé dva webináře, které se konaly v lednu 2021:
-

Rizikové chování u dětí a mládeže, sebepoškozování – PaedDr. Zdeněk Martínek
o Webinář určený pro rodiče a veřejnost se konal dne 15. 1. 2021, téma bylo vybráno na
základě potřeby v území. Zájem o něj byl opravdu velký, jednalo se celkem o 95
přihlášených osob. Zájem RT MAP přičítá: tématu, který odrážel potřeby území,
dobrému lektorovi, dále online formě, která se ukázala obzvlášť v případě „citlivého“
tématu, jako vhodnou formou a v neposlední řadě, i dobře zacílené propagaci ze strany
MAP (FB, el. školní systém Bakaláři, v případě MŠ – přímé maily na skupinu „rodiče“,
Infocentrum Pacov aj.)
o Renata Hronová v této souvislosti informovala, že RT MAP se v poslední době více
zaměřil na propagaci projektu na sociálních sítí (Facebook a rekonstrukce webových
stránek).
o Pan doktor Martínek z PPP Pelhřimov zúčastněným přiblížil a shrnul druhy a fáze
rizikového chování u dětí a mládeže, sebepoškozování. Webinář byl také obohacen
velkým množstvím příkladů z praxe a bohatou diskusí.
o Jana Růžičková ze ZŠ Pacov doplnila a potvrdila, že přednášky pana doktora Martínka
jsou vždy velmi poutavé a užitečné, pan Martínek sděluje hodně příkladů ze své praxe
v PPP.
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-

Novela právních předpisů ve školství od 1. 1. 2021 – Ing. Radka Šlegrová a Mgr. Pavel
Zeman
o Webinář určený pro ředitele školek, škol a Gymnázia v území ORP Pacov se konal dne
18. 1. 2021. Osloveni byli všichni z cílových skupin, na webinář se přihlásilo všech 11
ředitelů z ORP Pacov.
o Jaromír Havel, ředitel ZŠ Pacov, dodal, že se jedná již o tradiční akci, kdy jsou změny v
legislativě velmi dobře shrnuty, pan lektor je lidský a profesionální.
o Zdeňka Tulachová informovala, že v současné době z hlediska nouzového stavu byli
realizátoři projektu nuceni pozastavit nebo omezit 3 implementační aktivity:

-

Sdílený rodilý mluvčí – jelikož je určena pro 8. a 9. ročníky, tak se od začátku šk. roku 2020/21
nemůže aktivita realizovat. Manažerka projektu navrhla s paní Plášilovou ze ZŠ Pacov, že by
jako kompenzace aktivity, mohl být v létě realizován intenzivní týdenní kurz angličtiny
s rodilým mluvčím pro zájemce z řad žáků ZŠ Pacov a ZŠ Lukavec.

-

Sdílený logoped – v současné době probíhá činnost logopeda beze změny, během jarní
karantény probíhala aktivita pro zájemce online.

-

Kroužek 3D tisku – musel být pozastaven, lektoři kroužku v současné době pracují na katalogu
produktů pro školky, školy a další subjekty v okolí.

Zdeňka Tulachová všechny členy informovala o nejdůležitějších plánovaných aktivitách na rok 2021,
jedná se jak o výčet stěžejních aktivit interních/procesních, tak i aktivit implementačních. Plán
harmonogramu aktivit je přílohou tohoto zápisu.

4) Diskuse
Bylo navrženo a odsouhlaseno, že pokud se budou setkání PS i nadále konat formou MS Teams, budou
členové svou účast potvrzovat přijetím pozvánky, která jim na danou událost chodí e-mailem. Tento
krok byl navržen hlavně z důvodu časové úspory obou stran, kdy si strany nemusí potvrzovat
účast/neúčast na jednání PS.
Závěrem členové RT poděkovali všem za jejich účast v rámci online setkání a dodali, že další schůzka
PS je dle harmonogramu projektu předběžně naplánována na březen 2021.
Současně RT MAP pozval členy PS k sledování facebookových stránek (Svazek obcí mikroregionu
Stražiště) a webových stránek projektu (www.straziste.cz), kde jsou zveřejněny plánované akce,
aktuality o činnosti MAP, zajímavé informace, odkazy nejen z oblasti školství atd.
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V Pacově dne 27. 1. 2021

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

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

PrintScreen obrazovky (účastníci online schůzky)

-

Plán harmonogramu aktivit 2021
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