ZÁPIS
ze společného vzdělávání ředitelů a zástupců ZŠ v rámci projektu MAP – pro úspěch našich škol! v SO
ORP Říčany.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000109

Název:

Strategické řízení a programování akčních plánů (Učící se síť – společné vzdělávání ředitelů a
zástupců ZŠ)

Termín konání:

9. 2. 2017

Čas:

13:00 – 17:00 (2 hodiny společné vzdělávání + 2 hodiny konzultace)

Místo konání:

Základní škola Navis, U Zámku 1, 251 01 Dobřejovice

1. Zahájení a úvodní slovo
Manažerka projektu Ing. Linda Kůstková přivítala přítomné zástupce základních škol. Na úvod informovala o
změně manažerky projektu, která je platná od 2. 1. 2017. Po svém představení předala aktuální kontakty na
realizační tým MAP. Předchozí manažerka Mgr. Ludmila Třeštíková bude nadále na projektu participovat jako
expert projektu. Poté Ing. Kůstková požádala ředitele hostující ZŠ Navis Mgr. Jana Vepřeka o představení
historie, koncepce a organizace školy.
2. Prezentace ZŠ Navis
Mgr. Jan Vepřek seznámil přítomné se základní školkou Navis. Jedná se o soukromou základní školu založenou
před pěti lety na společném základu skupiny soukromých škol působících v mnoha zemích. Život školy je založen
na rozvoji třech základních oblastí: rodina, vzdělání a osobní vedení žáků. Jednou z hlavních charakteristik školy
je aktivní spolupráce s rodiči, specifická organizace výuky (jednotné konce vyučování, extrakurikulární aktivity…)
a bilingvní výuka a výchova. Nedílnou součástí celého prostředí ZŠ Navis je důraz na etiku. Ta je také jedním
z předmětů s rozšířenou časovou dotací, mezi které kromě etiky patří jazyky a matematika. Kromě tohoto škola
realizuje aktivity na podporu umění, čtení, sportu a projektové výuky.

3. Prezentace MAP
Další část setkání patřila prezentaci aktualit projektu MAP v ORP Říčany. Ing. Kůstková informovala o plánu
vzdělávacích aktivit. V nejbližší době bude realizován seminář pro rodiče žáků v oblasti IT technologií – nástrahy
internetu, bezpečnost, kyberšikana. Mgr. Vepřek nabídl prostory školy k dispozici pro uspořádání tohoto
semináře. Další aktivitou by měl být seminář zabývající se prací s dětmi a žáky s poruchou chování. Cílovou
skupinou semináře by měli být vychovatelé, učitelé a ředitelé škol. Mgr. Štorková ze Základní školy Průhonice
nabídla prostory školy k pořádání této akce.
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Dále Ing. Kůstková připomněla termín schůze pracovních skupin a informovala o termínu schůze členů Řídícího
výboru MAP. Na této schůzi dojde k aktualizaci Strategického rámce a přítomní byli tedy vyzváni, aby případné
změny ve svých investičních záměrech zasílali členům realizačního týmu. Na závěr informovala ostatní o výhledu
projektu MAP a vyzvala k budování kapacit k implementaci MAP, posílení spolupráce, tvorbě partnerství a
dalším aktivitám.
Navrhovaný harmonogram a aktivity:

Termín:

20. února 2017
15:30
MěÚ Říčany

Prezentace demografické studie

21. února 2017
14:00
MěÚ Říčany

Setkání členů pracovních skupin

7. března 2017
14:00
MěÚ Říčany

Setkání členů pracovních skupin

9. března
13:00 – 18:00
KS Labuť, Říčany

Konference MAP a KAP

20. března 2017
14:00
MěÚ Říčany

Setkání členů pracovních skupin

23. března 2017
16:00
MěÚ Říčany

Setkání členů Řídícího výboru
Schválení aktualizace Strategického rámce

březen 2017
16:30
ZŠ Navis

Společný seminář pro rodiče žáků základních škol v regionu
ZŠ Navis

4. dubna 2017
14:00
MěÚ Říčany

Setkání členů pracovních skupin

6. dubna 2017
13:00

Učící se síť ZŠ + workshop v Didaktickém centru geologie
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duben 2017
Ranní nebo večerní hodiny
ZŠ Průhonice

Práce s žáky s poruchou chování
Společný seminář pro pedagogické a nepedagogické
pracovníky ZŠ

4. Diskuze a konzultace
Prostor pro diskuzi a konzultaci byl vyplněn sdílenými zkušenostmi v oblastech:
 Personálního obsazení – problematika dostupnosti, získávání zkušeností, aprobace
 Hejného metoda – konzultace s učitelem matematiky na ZŠ Navis (Mgr. Peter Zafka)
 Kariérní řád pedagogů
 Výuka cizích jazyků
Na závěr setkání proběhla prohlídka prostor ZŠ Navis komentovaná jejím ředitelem Mgr. Janem Vepřekem
5. Stanovení dalšího termínu společného vzdělávání – Strategické řízení škol (Učící se síť – společné vzdělávání
ředitelů a zástupců ZŠ)
Termín konání: 6. 4. 2017

V případě otázek a zájmu kontaktujte realizační tým projektu:
Ing. Linda Kůstková, manažerka projektu
linda.kustkova@ricany.cz, T/ 323 618 122, M/727 920 480
Ing. Monika Žilková, asistentka projektu
monika.zilkova@ricany.cz, T/323 618 122

Sdílení kontaktů:

Základní škola Navis
U Zámku 1, 251 01 Dobřejovice

dobrejovice@skoly-navis.cz
+420 323 602 751
http://www.zsnavis.cz/cs

Mgr. Peter Zafka
učitel matematiky na ZŠ Navis – Hejného metoda
zafka@skoly-navis.cz
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Mgr. Vladimír Vácha
lektor bezpečného internetu
vacha.ksm@seznam.cz
Agentura poskytující základním školám rodilé mluvčí
CIEE Prague
Štulcova 89/1, 12800 Praha 2 – Vyšehrad
+420 224 923 084
jcemusova@ciee.org
http://www.cieeprague.cz/
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