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Zápis ze setkání učící se sítě ZŠ

Přítomni: 9 zástupců ZŠ, 3 členové realizačního týmu MAP (dle prezenční listiny)
Host: Ing. Petr Čuřík, starosta obce Sulice
Datum a místo konání: 1. 12. 2016, Základní škola Sulice, příspěvková organizace
Setkání učící se sítě ZŠ v rámci projektu MAP v ORP Říčany

1. Zahájení
Setkání učící se sítě ZŠ zahájila manažerka projektu MAP v ORP Říčany
Mgr. Ludmila Třeštíková. Přivítala přítomné zástupce základních škol a představila program
setkání.
Úvodní slovo přednesla ředitelka Základní školy Sulice PaeDr. Vladislava Hluchá. Jeho
obsahem bylo krátké představení procesu vzniku základní školy a její charakteristiky.
Detailněji se popisu stavby a financování areálu školy věnoval starosta obce Sulice Ing. Petr
Čuřík.
2. Sdílení informací
Po úvodních prezentacích setkání pokračovalo sdílením informací a aktualit ze školství.
Jedním z hlavních témat byla změna v systému podpůrných opatření, konkrétně v práci
a financování asistentů pedagoga. Dalším tématem bylo představování způsobů
sebehodnocení na školách a chystaných opatření MŠMT v této oblasti.
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3. Podpora společného vzdělávání
Přítomný zástupce MAS Říčansko předal zástupcům ZŠ aktuální informace o projektu šablon.
V rámci tohoto bloku proběhla výměna informací a sdílení zkušeností s těmito projekty.
Manažerka MAP vyzvala ředitele k předkládání návrhů na nové šablony. Tyto návrhy by měly
být shromážděny do konce roku 2017 (termín bude pravděpodobně posunut na leden 2017).
4. Společné plánování aktivit
Kromě sdílení a výměně aktuálních informací na setkání proběhlo společné plánování
vzdělávacích aktivit pro zástupce základních škol v rámci projektu MAP v ORP Říčany na rok
2017.
5. Prohlídka prostor základní školy a závěr
Setkání pokračovalo prohlídkou prostor Základní školy Sulice komentovaná její ředitelkou
PaeDr. Vladislavou Hluchou.
Na závěr setkání manažerka MAP v ORP Říčany Mgr. Ludmila Třeštíková přítomné pozvala
na společné sdílení v síti MAP, které proběhne 8. 12. 2016 v prostorách I. Základní školy
v Říčanech. Dále představila harmonogram projektu MAP v ORP Říčany na rok 2017
a chystané personální změny, které nastanou od 1. ledna 2017. Na post manažerky projektu
přijde Ing. Linda Kůstková. Dosavadní manažerka Mgr. Ludmila Třeštíková bude dále
na projektu působit jako expert projektu.

Příští setkání učící se sítě MAP – ZŠ proběhne v prostorách Základní školy Navis
v Dobřejovicích ve čtvrtek 9. února 2017.

Zapsáno 2. 12. 2016

Zapsala M. Žilková

