Zápis ze setkání ředitelů škol a partnerů v rámci projektu ORP Říčany - Místní akční plány
rozvoje vzdělávání II
(zkráceně MAP II v ORP Říčany)
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Datum konání: 27. 11. 2018
Počet účastníků: 41 zástupců MŠ a ZŠ, 3 zástupci MAP, 4 zástupci OŠK, 1 zástupce
MAS, 3 zástupci KÚSK, 1 zástupce partnera projektu (viz. prezenční listina)
Čas: 9:00 – 12:00
Místo konání: Olivova dětská léčebna
Program:
1. 9:00 – 9:15 Přivítání všech účastníků
2. 9:15 – 9:30 Informace o projektu MAP II v ORP Říčany
3. 9:30 – 9:50 Příběhy našich sousedů
4. 9:50 – 10:15 Projekt Hands On
5. 10:15 -10:30 Pauza, občerstvení
6. 10:30 – 10:40 NE/BEZEPEČNÝ INTERNET
7. 10:40 – 10:50 „Fialka“ pro školy – nabídka pro učitele
8. 10:50 – 11:20 Prezentace dat za uplynulé období v oblasti regionálního školství
9. 11:20 – 12:00 Společná diskuze
Zápis:
Přivítání všech účastníků
Vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Říčany Mgr. Petr Dušek a místostarostka města Říčany
Mgr. Hana Špačková přivítali účastníky porady ředitelů a přestavil program jednání.
Slovo bylo předáno řediteli Olivovy dětské léčebny, která byla místem konání porady,
Ing. Miroslavu Vackovi. Ten ve svém krátkém příspěvku představil nabídku spolupráce pro školy
a organizace věnující se vzdělávání ve formě využívání reprezentačních prostor léčebny.

Informace o projektu MAP II v ORP Říčany
Druhý bod porady byl věnován představení postupu realizace projektu MAP v ORP Říčany, který
vedla manažerka MAP Ing. Linda Kůstková. Krátce byly shrnuty proběhlé aktivity v roce 2018 a
zároveň byl prezentován harmonogram aktivit projektu na rok 2019 (účastníci porady obdrželi plán
aktivit MAP na 1. čtvrtletí 2019 také v listinné podobě – příloha zápisu).
V rámci tohoto bodu byly předány informace k přípravě realizace aktivity 2.7 Podpora škol
v plánování. Ing. Kůstková představila harmonogram plnění této aktivity a očekávané výstupy škol.
Aktuálně probíhá zpracování a uzavírání dohod o provedení práce s nominovanými koordinátory
školských pracovišť. Je v plánu zapojit do této aktivity jednoho koordinátora za školu. Realizační
tým MAP vypracoval přehled uzavírání těchto pracovněprávních dokumentů – každý účastník
porady byl informován k postupu ve své škole.
Na konec tohoto bodu jednání Ing. Kůstková poděkovala Mgr. Špačkové za podporu v realizaci
projektu ze strany vedení města Říčany a všem zapojeným školám a organizacím za fungující
spolupráci při místním akčním plánováním.

Příběhy našich sousedů
Následující část porady byla věnovaná implementační aktivitě projektu MAP – Příběhy našich
sousedů. O postupu v realizaci této aktivity informovala Mgr. Renata Skalošová, odborník
pro zvyšování kompetencí MAP v ORP Říčany. Do první fáze realizace byly zapojeny čtyři základní
školy v rámci regionu MAP. Aktuálně probíhá tvorba reportáží. Slavnostní prezentace výstupů této
fáze proběhne 8. března 2019 v Centru Na Fialce v Říčanech.

Projekt Hands On – Muzeum Říčany
Porada pokračovala představením aktuální nabídky programů a aktivit pro školy nabízených
Muzeem Říčany. Informace byly představeny ředitelem Mgr. Jakubem Halašem a zástupkyní
ředitele MgA. Adélou Venerovou. Ve své prezentaci se zaměřili na vzdělávací programy
pro pedagogy, které se věnují především tématům: badatelsky orientovaná výuka, polytechnická
výuka v MŠ, učení venku, neživá příroda, školní zahrady.
Přehled aktivit včetně možnosti přihlášení lze nalézt na http://www.ricany.cz/muzeum/.

NE/BEZEPEČNÝ INTERNET
Dalším bodem setkání bylo představení a plánované odborné konference NE/BEZPEČNÝ
INTERNET. Konferenci představila a přítomné pozvala pracovnice OSPOD MěÚ Říčany Mgr. Iva
Kirejevová. Tato akce je pořádaná ve spolupráci projektu MAP v ORP Říčany, Cesty integrace

o.p.s., OSPOD MěÚ Říčany a města Říčany. Konference se bude konat v úterý 4. prosince 2018
od 13:00 v KC Labuť v Říčanech. Přítomní obdrželi také pozvánku na tuto akci v listinné podobě.

„Fialka“ pro školy – nabídka pro učitele
Blok věnovaný prezentaci projektů a nabídek pro školy v regionu byl ukončen představením
nabídky Centra Na Fialce v Říčanech, které spolupracuje s projektem MAP v ORP Říčany.
Za organizaci vystoupil vedoucí marketingu a PR Jan Urbanec. Zástupcům škol byla nabídnuta
spolupráce ve formě využití prostor centra např. pro filmové projekce, metodické listy pro žáky nebo
ukázka školní projekce.

Prezentace dat za uplynulé období v oblasti regionálního školství
Druhá část porady ředitelů škol byla věnována prezentaci aktuálních informací a změn v oblasti
ekonomického a organizačního vedení škol. Tento blok byl veden Mgr. Milanem Adamcem
(ekonomické oddělení Odboru školství, mládeže a sportu Středočeského kraje), Mgr. Blankou
Suchanovou (organizační a správní oddělení Odboru školství, mládeže a sportu Středočeského
kraje) a Mgr. Alenou Malcovou (oddělení financování a rozpočtu školství Odboru školství, mládeže
a sportu Středočeského kraje). V rámci prezentací byly představeny aktuality v těchto tématech:
•

úpravy rozpisu rozpočtu pro rok 2018

•

plánovaný výhled rozpočtu na rok 2019

•

zápisy dětí a žáků do MŠ a ZŠ (důvody vrácení k projednání správnímu orgánu)

•

zapisování nových kapacit školních družin a školních klubů do rejstříku MŠMT

•

členění rozpisů rozpočtu v rámci MUZO

Tento blok byl uzavřen prezentací Mgr. Petra Duška, vedoucího odboru školství a kultury MěÚ
Říčany. Jeho prezentace se týkala postupů při vyplňování výkazů škol dle postupů MŠMT.
Účastníci obdrželi písemný přehled těchto postupů, který obsahoval i popis nejčastějších chyb.

Společná diskuze
Porada ředitelů byla ukončena společným sdílením přítomných zástupců škol a diskuzí s panelisty
porady.

Kontakty:
Ing. Petr Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny
vacek@olivovna.cz, +420 323 619 102
Mgr. Petr Dušek, vedoucí OŠK
petr.dusek@ricany.cz , 323 618 213
Ing. Linda Kůstková, manažerka MAP v ORP Říčany
linda.kustkova@ricany.cz, 323 618 122
Mgr. Renata Skalošová, odborník pro zvyšování kompetencí MAP v ORP Říčany
renata.skalosova@seznam.cz, 605 371 701
Mgr. Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany
jakub.halas@muzeum.ricany.cz,
MgA. Adéla Venerová, zástupkyně ředitele Muzea Říčany
adela.venerova@muzeum.ricany.cz, 605 878 003

Mgr. Iva Kirejevová, OSPOD
iva.kirejevova@ricany.cz, 323 618 232
Jan Urbanec, vedoucí marketingu a PR Centrum Na Fialce
jan.urbanec@nafialce.cz , 323 606 157
Mgr. Milan Adamec, ekonomické oddělení Odboru školství, mládeže a sportu Středočeského kraje
adamec@kr-s.cz
Mgr. Blanka Suchanová, organizační a správní oddělení Odboru školství, mládeže a sportu
Středočeského kraje
suchanova@kr-s.cz
Mgr. Alena Malcová, oddělení financování a rozpočtu školství Odboru školství, mládeže a sportu
Středočeského kraje
malcova@kr-s.cz

Zapsala: Ing. Žilková
Zapsáno dne 7. prosince 2018

Ověřila: Ing. Kůstková

