ZÁPIS
ze setkání zřizovatelů, ředitelů MŠ, ZŠ, SŠ a ostatních zájemců s Českou školní inspekcí
v rámci projektu MAP – pro úspěch našich škol! v SO ORP Říčany.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000109
Termín konání:
Čas:
Místo konání:

21. 9. 2017
13:00 – 15:00 ČŠI, 15:00 – 16:30 LIKO-s, POST BELLUM
Kulturní centrum Labuť, Říčany

Přítomni:

dle prezenční listiny (44 účastníků)

Úvod
Manažerka projektu MAP v ORP Říčany Ing. Linda Kůstková přivítala přítomné aktéry školství v regionu
projektů MAP v ORP Říčany a MAP v ORP Černošice. Přítomným představila PhDr. Ondřeje Andryse,
MAE, náměstka ústředního školního inspektora. Po zahájení setkání představila jeho program, který byl
sestaven následovně:
•

Prezentace zjištění ČŠI

•

Vysvětlení konceptu kvalitní školy

•

Dotaze a diskuze

•

Doprovodný program (prezentace Živé stavby®, projektu pro školy „Příběhy našich sousedů“)

Prezentace ČŠI
Po zahájení setkání následoval blok prezentace ČŠI, kterou přednášel PhDr. Ondřej Andrys, MAE,
náměstek ústředního školního inspektora. Tématem bloku bylo doporučení České školní inspekce pro
práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů k implementaci projektu MAP.

Náměstek školního inspektora dále představil aktuální postupy a priority české školní inspekce při
kontrolách ve školách a školských zařízení.
Prezentace byla věnována také aktuálním tématům školství. Probíraná témata:
•

Realizace a nastavení projektů šablon

•

Absence systémových změn (krátkodobá řešení pomocí projektů financovaných ze strukturálních
fondů)

•

Náplň práce a personální obsazení - asistent pedagoga

•

Potřeba posílení personální podpory škol v oblasti finančního, provozního a administrativního
řízení škol

•

Kariérní řád

•

Dvouleté děti v MŠ (kapacity a vybavení škol, kvalifikace a nedostatek personálu, náplň
vzdělávací činnosti této skupiny dětí)

•

Snížení kapacit tříd MŠ

•

Připravenost absolventů pedagogických fakult do praxe (stav pedagogických fakult jako celku)

•

Komunikace škol s rodiči

Po skončení prezentace následovala diskuze a zodpovídání dotazů ke konkrétním problémům
zástupců školství v regionu.

Doprovodný program setkání
Po skončení bloku věnovanému prezentaci a konzultaci ČŠI představila lng. Kůstková přítomným zástupce
firmy Liko-S, která se zabývá realizací živých staveb®. Jedná se o přírodní tepelné stabilizace, zelené
střechy, zelené fasády, nejmodernější technologie zateplování (budovy budoucnosti). Výsledkem této
technologie je zlepšení energetické aktivity budov.

Dalším prezenčním blokem bylo představení projektu pro školy, města a partnery „Příběhy našich
sousedů“. Projekt představila Mgr. Vendula Nováková, koordinátorka projektu ze společnosti Post
Bellum, o.p.s. Prezentace se věnovala představení obsahu projektu a způsobu zapojení žáků a školy.
Zástupcům škol byl předán kontakt s možností zapojení se do projektu.

Ing. Kůstková poděkovala přítomným za účast.

V Říčanech dne 22. 10. 2017 zapsala Ing Žilková
Ověřila Ing. Kůstková dne 22. 10. 2017

