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. 2 (rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka)

Termín konání:

7. 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 21. 3. 2017

1. Zahájení a úvodní slovo
Manažerka projektu Ing. Linda Kůstková přivítala členy pracovních skupin. Přítomným představila prioritu akčního
plánování tohoto setkání – „Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka“.
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. 2 obsahuje čtyři cíle:





infrastruktura pro inkluzi, klíčové kompetence a rozvoj nadání
podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání pro všechny aktéry vzdělávání
podnikavost a iniciativa dětí a žáků, přechod mezi školami, kariérové poradenství
dostupné pedagogicko – psychologické služby

3. Zpracování výstupů pracovních skupin
Po skončení prezentace byli přítomní rozděleni do dvou 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): supervize, tandemová výuka – učitel/odborník z praxe, oblastní
manažer měkkých projektů škol, sdílený školní psycholog, posílení personálních kapacit PPP, sdílení specialistů, programy

spolupráce SOŠ, spolupráce MŠ a ZŠ – vzájemné vzdělávání, společná organizace regionálních soutěží, mapování
odborných aktivit a znalostních kapacit v regionu
4. Diskuze
Po skončení práce ve skupinách následovala vzájemná diskuze a představení námětů aktivit. Projednáno bylo:






forma spolupráce se středními odbornými školami (návaznost na pražský KAP, spolupráce přímo v prostorách
ZŠ)
forma spolupráce mateřských a základních škol (návštěvy odborných učeben, společné vedení vzdělávacích
aktivit)
sdílení odborníků (otázka garanta těchto projektů, problematika realizace školami)
projektoví manažeři (pro územní oblasti, administrace projektů mimo školy)
realizace tandemové výuky učitel – odborník z praxe (forma vzdělávání pedagogů v reálném čase výuky dětí a
žáků, navázání kontaktů školou mezi rodiči a aktéry pracovního trhu, efektivní vzdělávání a rozvoj dětí a žáků
Na základě diskuze na téma tandemová výuka učitel – odborník z praxe informovala Mgr. Erbeková z pracovní
skupiny základní školy o prezentaci této aktivity na Základní škole Mnichovice, které proběhne 20. dubna 2017.
Akce se zúčastní realizační tým MAP v ORP Říčany.



V návaznosti na minulou schůzi pracovních skupin byly prodiskutovány dodatečné návrhy aktivit pro prioritu
„Dostatečná kapacita a infrastruktura MŠ a ZŠ a školských zařízení“.

5. 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:


III. setkání členů pracovních skupin v rámci akčního plánování
21. března 2017 od 14:00, MěÚ Říčany
Priorita č. 3 – Kvalita vzdělávání v MŠ a ZŠ



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 březnu 2017.
9. března
13:00
KC Labuť

Konference KAP MAP

15. března
10:30
Černošice

Konference KAP MAP

15. března
16:30
ZŠ Navis

Seminář pro rodiče ZŠ Nebezpečí internetu, kyberšika

21. března
Pracovní skupina III. – akční plánování
14:00
MěÚ Říčany, Komenského nám.
23. března
16:00
MěÚ Říčany

Schůze Řídícího výboru MAP v ORP Říčany

30. března
13:00
MěÚ Říčany

Seminář pro MŠ Aktuality v předškolním vzdělávání

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
Personální zajištění pedagogicko – psychologických služeb (školní psycholog)
Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
Indikátor
Časový harmonogram
Rozpočet
Zdroj financování

Cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor
Časový harmonogram
rozpočet
Zdroj financování

2.4. Dostupné pedagogicko – psychologické služby
Posílení personálních kapacit – sdílený „létající“ terénní pracovník
MAP, P III, Cesta Integrace
školy v regionu (rozvržení pracovní doby podle škol), žadatel – koordinátor
projektu (žadatelem není škola)
pokrytí v regionu
bez omezení
dle dostupných zdrojů
MAP, individuální výzva, šablony (sdílený pracovník)
Název aktivity
Realizace regionálních sportovních akcí
2.3 podnikavost a iniciativa dětí a žáků, přechod mezi školami, kariérové
poradenství
Organizace sportovních soutěží žáky ZŠ pro děti MŠ v regionu
ZŠ
ZŠ a MŠ
Počet uspořádaných soutěží
2018–2019
5 000 Kč
zřizovatel školy, MAP

Spolupráce

Název aktivity
Personální zajištění specialistů
2.3 podnikavost a iniciativa dětí a žáků, přechod mezi školami, kariérové
poradenství
Sdílení specialistů (psycholog, spec. pedagog, logoped), personální zajištění
pro kompenzaci znevýhodnění, účelné sdílení specialistů
MŠ v regionu

Cíl

Název aktivity
Posílení kapacit akreditovaných PPP
2.4 dostupné pedagogicko – psychologické služby

Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor
Časový harmonogram
rozpočet
Zdroj financování

Posílení personálních kapacit v PPP
MAP Říčany
PPP Strančice (Praha – východ)
nově vzniklý pracovní úvazek
neomezeně
dle dostupných zdrojů
MAP, individuální výzva, KAP, MŠMT

Cíl
Charakteristika aktivity

cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
výstup
indikátor
Časový harmonogram
rozpočet
Zdroj financování

Název aktivity
Síťování odborných aktivit a znalostních kapacit v regionu
2.2 podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání pro všechny aktéry
vzdělávání
Zmapování a vytvoření platformy pro sdílení odborných zkušeností a
vědomostí ve školách v regionu
OŠK, MAP
všechny ZŠ v regionu
databáze činností a odborníků v regionu s možností spolupráce
Vytvořená databáze, zrealizovaná spolupráce
2017–2018
až 10 000 Kč
MAP

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

cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor
Časový harmonogram
Zdroj financování

2018–2019
až 10 000 Kč
MAP, školy
Název aktivity
Spolupráce s odbornými středními školami
2.3 podnikavost a iniciativa dětí a žáků, přechod mezi školami, kariérové
poradenství
Navázání odborné praktické spolupráce s SOŠ (5. – 8. ročník ZŠ), praktické
zapojení žáků ZŠ do aktivity pořádané SOŠ
KAP (dohodnout spolupráci)
MAP, KAP, školy
Počet zapojených žáků ZŠ, počet zapojených škol
2018–2019
Školy, zřizovatel

cíl
Charakteristika aktivity
Spolupráce
indikátor

Název aktivity
Projektový manažer pro aktivity rozvoje
2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Oblastní manažer pro skupinu škol v jednom území zajišťující veškerou
administrativu související s projekty
Školy v regionu
Nově vzniklý úvazek územního projektového manažera

Časový harmonogram
Zdroj financování

neomezeně
dle dostupných zdrojů

cíl
Charakteristika aktivity
Realizátor
Spolupráce
indikátor

Název aktivity
Podpůrné aktivity pro žáky a pedagogy
2.1, 2.2
Tandemová výuka učitel – odborník z praxe
školy
Sdílení odborníků, know-how
Odučené hodiny, počet zapojených škol

Časový harmonogram
Zdroj financování

Inovace ŠVP – začlenění aktivity (časově neomezeno)
rodiče – zřizovatel – škola – „projektové finance“

Charakteristika aktivity

Název aktivity
Supervize, týmová supervize
Podpora pedagogů

