ZÁPIS
ze setkání členů pracovních skupin v rámci projektu MAP – pro úspěch našich škol! v SO ORP Říčany.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000109

Název:

Setkání členů pracovních skupin – Priorita č. 3 (Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ)

Termín konání:

21. 3. 2017

Čas:

14:00 – 16:00

Místo konání:

Městský úřad v Říčanech, budova F, zasedací místnost č. 1619, Komenského nám. 1619, 251 01
Říčany

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a úvodní slovo
Představení programu setkání a akčního plánování
Zpracování výstupů pracovních skupin
Diskuze a konzultace
Stanovení termínu dalšího setkání na 4. 4. 2017

1. Zahájení a úvodní slovo
Manažerka projektu Ing. Linda Kůstková přivítala členy pracovních skupin. Přítomným představila prioritu akčního
plánování tohoto setkání – „Kvalita vzdělávání v mateřských a základních školách“.
2. Představení programu setkání a akčního plánování
Po přivítání účastníků následovala prezentace seznamující s podobou akčního plánování a očekávané výstupy schůze
pracovních skupin. Priorita č. 3 obsahuje čtyři cíle:
•
•
•
•

3.1 Podpora klíčových kompetencí a čtenářské a matematické gramotnosti
3. 2 Programy, aktivity a akce pro děti a žáky
3. 3 Podpora a vzdělávání lidských zdrojů ve školství
3. 4 Spolupráce, síťování a sdílení ve vzdělávání – pedagogů i všech aktérů ve vzdělávání

Dále Ing. Kůstková informovala o stavu zpracovávání a příjmu návrhů aktivit z priorit, kterým byla věnována předešlá
setkání pracovních skupin v rámci akčního plánování.
3. Zpracování výstupů pracovních skupin
Po skončení prezentace byli přítomní rozděleni do tří skupin a vyzvání k prodiskutování a sestavení návrhů aktivit
každého z cílů řešené priority. Návrhy aktivit budou doporučeny pro roční akční plán 2018/2019. Finálně roční akční

plán na rok 2018/2019 schválí ŘV, ten také rozhodne, zda některé aktivity dostanou vyšší míru podpory. Po dohodě s ŘV
bude stanoveno, které konkrétní aktivity budou rozpracovány do logického rámce.
Stručný výčet návrhů (seznam připojen na konci zápisu): koordinátor pro vzdělávací aktivity a síťování škol, setkávání
odborných pedagogů, hospitace ve vyučování, sdílení materiálů a publikací (historie, příroda…), sdílení zkušeností – stáže,
vzdělávací programy ve spolupráci s knihovnou pro MŠ, pojízdná knihovna pro děti a pedagogy MŠ, sdílení didaktických
a učebních pomůcek, podpora polytechnického vzdělávání ve spolupráci s Muzeem Říčany, sdílení zkušeností v oblasti
inkluze (stáže, návštěvy provozu MŠ, konzultace, zapojení odborníků), vzdělávání odborníků, pojízdné čtenářské dílny,
zmapování a podpora spolupráce škol a bankovních institucí v oblasti finanční gramotnosti, supervize, tandemová výuka,
pomocný školní personál, centrum pro spolupráci škol, společné soutěže, den výměny rolí, setkání současných a bývalých
zaměstnanců školy, Region dříve a dnes, exkurze pořádaná žáky, veletrh školních aktivit, společné školy v přírodě,
učitelská liga, modelové řešení vybraných situací s odborníky, hostující učitel, žáci – průvodci, anglický/německý/ruský
den pro žáky, středisko pro školní mládež

Diskuze
Po skončení práce ve skupinách následovala vzájemná diskuze a představení námětů aktivit. Projednáno bylo:
•
•
•
•
•
•

forma spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ (vzájemné hospitace, stáže) – způsob navázání spolupráce
přípravy metodiky vzdělávání, zapojení pedagogů z více škol, ZUŠ
zapojení mimoškolních organizací do aktivit
způsob mapování a koordinace aktivit v regionu
zapojování odborníků z praxe do výuky pomocí tandemové výuky – vzdělávání pedagogů v reálném čase jejich
pracovní doby
motivace pedagogů do nepovinných nevyzkoušených aktivit

4. Stanovení dalšího termínu schůze pracovních skupin
Paní Kůstková poděkovala přítomným za účast a představila harmonogram dalších setkání členů pracovních skupin.
Harmonogram setkání členů pracovních skupin je následující:

•

IV. setkání členů pracovních skupin v rámci akčního plánování
4. dubna 2017 od 14:00 hodin, MěÚ Říčany
Priorita č. 4 – Rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání
Závěry z jednání všech pracovních skupin

Následuje harmonogram aktivit v měsíci březnu 2017 a příloha výstupy pracovních skupin.

Harmonogram aktivit projektu MAP v ORP Říčany v měsíci dubnu 2017.

30. března
13:00
MěÚ Říčany

Seminář pro MŠ Aktuality v předškolním vzdělávání

6. dubna
13:30
MěÚ Říčany

Seminář pro MŠ Aktuality v předškolním vzdělávání – II. termín

6. dubna
13:00
I. ZŠ Říčany

Učící se síť ZŠ, seminář Jak učit o neživé přírodě

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

Zapsala Monika Žilková

Správnost ověřila Linda Kůstková

………………………………………………………….

……………………………………………………..

Výstupy pracovních skupin:
Název aktivity
Pravidelné setkávání pedagogů odborných předmětů
Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
Indikátor
Časový harmonogram
Rozpočet
Zdroj financování

3.3;3.4
Sdílení znalostí – předávání dál (pravidelně organizované 1 odborným
pracovníkem)
MAP, školy
školy v regionu (pedagogové)
2018–2019
do 20 000 Kč
MAP
Název aktivity
Hospitace ve vyučování

Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor
Časový harmonogram
rozpočet
Zdroj financování

Cíl
Charakteristika aktivity
Spolupráce
Časový harmonogram

3.3;3.4
Zmapování situace (MAP) – vytvoření seznamu vhodných pedagogů a
vyučovacích metod
MAP
Školy (ZŠ Průhonice – pedagog ČJ)
Pravidelně aktualizovaný seznam, hospitace
2018–2019
Odměna spolupracujícímu učiteli

Název aktivity
Sdílení materiálů a publikací (historie, příroda)
3.1
Prezentace, seminární práce – zaslat na web Muzea Říčany
Školy, Muzeum Říčany
2018 - 2019

Název aktivity
Sdílení zkušeností mezi MŠ
Cíl

3.1

Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor
Časový harmonogram
rozpočet
Zdroj financování

Aktivity pro sdílení zkušeností v MŠ – stáže, hospitace, konzultace
MŠ v regionu
MŠ
Počet setkání
Od září 2017 neomezeně

cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
výstup
indikátor

Šablony, rozpočet MŠ
Název aktivity
Spolupráce s knihovnou – vzdělávací programy a semináře pro MŠ
3.1
Vytvoření programů a aktivit ve spolupráci s knihovnou, realizace programů
v prostorách MŠ nebo v knihovnách
knihovny
MŠ, knihovny
Realizovaný program, setkání
Počet uskutečněných setkání, počet zapojených MŠ, celkový počet dětí a
pedagogů

Časový harmonogram
rozpočet
Zdroj financování

Od září 2017
Z provozu MŠ, knihoven

Název aktivity
Spolupráce MŠ a ZŠ – návštěvy odborných učeben, současné vzdělávání pedagogů
cíl
2.2 podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání pro všechny aktéry
vzdělávání
Charakteristika aktivity
Využití prostor v regionu, inspirace pro aktivity, vzdělávání pedagogů
Realizátor
školy v regionu
Spolupráce
MAP
indikátor
počet zrealizovaných návštěv, počet zapojených škol
Časový harmonogram
rozpočet
Zdroj financování

2018–2019
až 10 000 Kč
MAP, školy

cíl
Charakteristika aktivity

Realizátor
Spolupráce
indikátor

Název aktivity
Dovybavení školních knihoven, pojízdná knihovna pro MŠ
3.1
Pořízení vybavení knihoven pro děti v MŠ a pedagogy (odborná literatura) –
formou jednotlivých knihoven v prostorách MŠ a pojízdnou regionální
knihovnou
MŠ + vzdělávací instituce
MŠ, vzdělávací instituce
Počet zapojených MŠ, počet vybavených knihoven, počet dětí a pedagogů,
kteří nově využívají rozšířené vybavení knihoven

Časový harmonogram
Zdroj financování

cíl
Charakteristika aktivity
Spolupráce
indikátor

Od září 2017
dotace, zřizovatel, vzdělávací instituce, knihovny

Název aktivity
Sdílení didaktických a učebních pomůcek pro MŠ
3.1
Pořízení společných didaktických a učebních pomůcek (např. Klokanův kufr)
MŠ v regionu
Počet zapojených MŠ, počet dětí a pedagogů, kteří využívají pořízený
didaktický a učební materiál)

Časový harmonogram
Zdroj financování

cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor

Od září 2017
Dotace, zřizovatel, rodiče MŠ
Název aktivity
Koordinátor pro vzdělávací aktivity v regionu
3.3;3.2
Mapování, síťování aktivit vzdělávání, předávání informací, zefektivnění práce
MAP
MAP, školy a instituce věnující se vzdělávání
Pracovní úvazek, vytvořené prostředí pro koordinaci a komunikaci (web,
informační systém, konzultace, setkávání), počet realizovaných společných
aktivit koordinátorem

Časový harmonogram
Zdroj financování

časově neomezeno
MAP

cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor

Název aktivity
Podpora polytechnického vzdělávání formou spolupráce
3.3;3.2
Realizace výukových programů pro děti a žáky v prostorách MŠ a ZŠ,
vzdělávání pedagogů ve spolupráci škol a organizací (Muzeum Říčany)
Vzdělávací organizace (Muzeum Říčany)
školy a instituce věnující se vzdělávání
Počet zapojených škol, počet zrealizovaných aktivit, počet dětí, žáků a
pedagogů, kteří se zúčastnili aktivit

Časový harmonogram
Zdroj financování

cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor

září 2017 Dotace, školy, organizace

Název aktivity
Sdílení vzájemných zkušeností v oblasti inkluze v MŠ
3.3
Vzájemné návštěvy, hospitace ke sdílení zkušeností a návrhu řešení problémů
v oblasti inkluze
MŠ
Zapojené MŠ v regionu
Počet zapojených škol, počet podpořených pedagogů, počet dětí
v zapojených MŠ, počet uskutečněných setkání nebo konzultací

Časový harmonogram
Zdroj financování

září 2017 Dotace, školy

Název aktivity
Vzdělávání pedagogů v MŠ
cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor

3.3
Koordinace, mapování a předávání informací o možnostech vzdělávání
pedagogů – zajištění společných seminářů pro MŠ v regionu
MŠ, vzdělávací organizace, MAP
Zapojené MŠ v regionu, vzdělávací organizace, MAP
Počet zapojených MŠ, počet podpořených pedagogů, počet dětí v zapojených
MŠ, počet realizovaných aktivit

Časový harmonogram
Zdroj financování

září 2017 MAP, dotace pro vzdělávací organizace

cíl
Charakteristika aktivity

Realizátor
Spolupráce
indikátor
Časový harmonogram
Zdroj financování

cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor

Název aktivity
Výjezdní čtenářské dílny – a) jednorázový workshop, b) kurzy
3.1
Realizace výjezdních čtenářských dílen, aktivity přímo v prostorách škol, dvě
formy: jednorázová akce a delší kurzy (např. deset lekcí)
Vybavení pojízdné knihovny
knihovny
Škola, knihovna (knihovník, pedagog)
Počet zapojených škol, počet realizovaných aktivit (výjezdy, výpůjčky)
MŠMT, šablony, projekty

Název aktivity
Matematická gramotnost ve spolupráci s bankovními institucemi
3.1
Zmapování nabídek vzdělávacích aktivit bankovních institucí a poptávek škol,
sdílení dobré praxe, spolupráce s rodinami (rodinné kavárny)
MAP
Školy, rodiče, bankovní instituce, MAP
Počet zapojených škol, počet zapojených rodičů, počet zrealizovaných aktivit
(vzdělávací akce, konzultace, setkání), počet dětí a žáků v zapojených obcí

Název aktivity
Podpora lidských zdrojů
cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
výstup
Indikátor

3.3
Supervize do škol – pedagogičtí pracovníci, video trénink
MAP, organizace zabývající se supervizí (Centrum Rozum PhDr. Moravčíková)
MŠ, knihovny
Realizovaná supervize
Počet podpořených pedagogů, počet zapojených škol

Název aktivity
Tandemová výuka
cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
výstup
indikátor

3.3
Tandemová výuka – učitel/odborník z praxe
školy
Školy, zřizovatel
Odučené hodiny, změny v ŠVP
Počet odučených hodin, počet zapojených pedagogů a odborníků, počet dětí
a žáků v zapojených školách

Zdroj financování

cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
Zdroj financování

Šablony, MŠMT, zřizovatel, rodiče
Název aktivity
Pomocný personál škol
Přestávkový dozor, pomocný pedagog, vychovatel
školy
Učitel – pomocný personál
Zřizovatel, MŠMT

rozpočet

Název aktivity
Den výměny rolí (učitel-žák, žák – učitel)
Diplomy, ocenění pro žáky (5 000 Kč)

rozpočet

Název aktivity
Setkání současných a bývalých zaměstnanců školy
Zabezpečí stávající zaměstnanci, do 5 000 Kč

rozpočet

Název aktivity
Region dříve a dnes – srovnávací fotografie. Historie budov ve městech – co tam bylo dříve?
Zálohování dat, výstava prací, do 20 000 Kč

rozpočet

Název aktivity
Exkurze od A do Z pořádaná žáky
Doprava, vstupy, příspěvek od účastníků, do 20 000 Kč na třídu

rozpočet

Název aktivity
Veletrh školních aktivit
Zbudování stánků, pronájem prostranství, ozvučení, propagace

rozpočet

Název aktivity
Pořádání spolčené školy v přírodě v regionu (učitelé z různých škol – program, dozor)
Příspěvek účastníka, symbolický zbytek z rozpočtu MAP nebo sdruženého
financování škol

Název aktivity
Řešení modelových situací ve třídě s psychologem/účast učitelů z regionu, nutný výběr kazuistik; řešení modelových
situací s právníkem nebo zaměstnancem OSPOD

rozpočet

Cestovné, plat psychologa, do 25 000 Kč za akci, ředitelé a učitelé škol by
zaslali podměty a společně by se debatovalo, zda by byl postup správný, či
nikoliv a kde se staly chyby

Název aktivity
Hostující učitel – výuka jednoho předmětu na více školách, výstup hodnocení učitele žáky a naopak
rozpočet
Vzájemná reciprocita – z rozpočtů škol

rozpočet

rozpočet

Název aktivity
Žáci – průvodci po svém městě a škole
Cestovné pro pozvanou třídu + ceny pro pořadatele, vstupy, propagace, do
5 000 Kč na akci
Název aktivity
Anglický/německý/ruský den pro žáky jiné školy
Jazyk + reálie jiných zemí cca 5 000 Kč na akci
Název aktivity
Středisko pro školní mládež – budovy bývalé pošty
Název aktivity
Koordinátor pro síťování, spolupráci a mapování regionu

Název aktivity
Muzeum Říčany: centrum pro spolupráci škol v přírodovědném vzdělávání – podpora využití školních zahrad
Název aktivity
Spolupráce v zaměstnávání odborných učitelů (polytechnika)
Název aktivity
Soutěž typu Ekologická olympiáda, Zlatý list

