
 
 

Zápis ze zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

ze dne 25.01.2017 

 

 

Program zasedání: 
1. Úvod, zahájení 

2. Plán aktivit – setkávání aktérů, první pololetí 2017 

3. Plán seminářů a vzdělávacích aktivit 

4. Další aktivity MAP ORP Votice 

-          Vytvoření krizového manuálu pro školy 

-          Zpracování a realizace tzv. šablon 

-          Zpracování individuálních projektů na infrastrukturu MŠ a ZŠ 

-          Návrh konkrétních aktivit do akčního plánu na rok 2018 

-          Spádovost a školské obvody  

-          Nabídka konzultace IT specialisty, strategie digitálního vzdělávání 

 

 

1. Úvod, zahájení 

 

V úvodu setkání vystoupil V. Liška, aby přivítal účastníky a představil program jednání. Poté předal 

slovo PaeDr. Schneiderovi, který informoval o tom, že RSK (Regionální stálá konference) schválila 

Krajský akční plán (KAP), který je zveřejněný na stránkách kraje. Společnými tématy KAP a MAP je 

polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství a inkluze. V rámci kariérního poradenství se bude 

usilovat o prohlubování spolupráce s podniky a ÚP. V rámci inkluze se zjišťuje, že učitelé ZŠ nejsou 

úplně připraveni na inkluzi (rychlý a nepřipravený proces). Možnou pomůckou je lépe koordinovat 

přechod dětí ze ZvŠ do ZŠ či využít odborných znalostí učitelů ZvŠ a seznámit s nimi učitele ZŠ.  

Další informací bylo, že MŠMT bude vyčleňovat cca 160 milionů na vzdělávání v rámci Středočeského 

kraje - 1/3 poputuje na rozvoj kompetencí čten. a mat. gramotnosti a další finance poputují na tzv. 

nestudijní žáky ZŠ (nový termín) a na školení učitelů, ředitelů.  

 

Důležitá debata se zástupcem Středočeského kraje PaeDr. Schneiderem proběhla k tématu 

pedagogicko - psychologických poraden. Zřizuje je sice kraj, ale metodicky řídí NDIV a finančně 

MŠMT. Problematická je zejména dlouhá doba 4-6 měsíců na nové posudky žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Přechod ze starého systému posudků na nový je administrativně náročný, 

odborníci z PPP odcházejí vlivem nárůstu administrativy, finance na posilu kapacit PPP zatím nejsou.  

Absence nových posudků brání školám v rozmyšlení počtu asistentů, jejich udržení atd. Zde PaeDr. 

Schneider uvedl, že nové vedení kraje má zájem tuto situaci řešit a bude se jí věnovat. Navrhl 

možnost prostřednictvím MAP a KAP tlačit na politickou reprezentaci.  

 

Dále si vzal slovo odborný konzultant projektu T. Feřtek, který informoval účastníky o poradenské 

platformě MŠMT Comenius, která jednala 23.1.2017 Diskutovalo se o kariérním řádu a jeho finanční 

náročnosti. MŠMT uvolní cca 5mil. Kč na kariérní rozvoj, plán profesního rozvoje od 2018. Bude 

obsahovat standard práce učitele, řeší vývoj platů učitelům. 



 
 
 

 

 

 2. Plán aktivit - setkávání aktérů ve 2. pololetí školního roku 2016/17 

 

Zástupci Řídícího výboru byli seznámeni s dalším vývojem MAP. Byli informováni, že během března a 

dubna se sejdou zástupci pracovních skupin (pro MŠ i ZŠ) a na základě priorit (které byly schváleny do 

Strategického rámce) se budou stanovovat konkrétní aktivity, které budou realizovány v roce 2018. 

Plán a aktivity na tento rok se průběžně uskutečňují - do aktivit je počítána i realizace šablon, 

realizace seminářů, které vzešly z potřebnosti vzdělavatelů. Účastníci byli seznámeni také s tím, že 

další setkání Řídícího výboru bude uskutečněno v květnu 2017. 

Další navrhovanou aktivitou je vybudování tzv. svépomocné skupiny učitelů, kteří by byli ochotni se 

setkávat, prohlubovat společná témata ve vzdělávání i dělit se poznatky a příklady zavádění 

moderních vyučovacích metod a podpory znevýhodněných žáků. Bylo by proto dobré, aby ředitelé 

škol vytipovali aktivní učitele, kteří budou ochotni podílet se na práci této skupiny (např. jedenkrát za 

dva měsíce). Další možnou základnou svépomocné skupiny by mohla být skupina učitelů, kteří 

absolvovali seminář čtenářské gramotnosti realizovaný Mgr. Feřtekovou.  

Motivací zapojených učitelů by mohl být společný výjezdní seminář i finanční ohodnocení jejich práce 

ve skupině. 

 

 

3. Plán seminářů a vzdělávacích aktivit 

 

Na základě poptávky byl iniciován seminář Hejného metody vyučování matematiky pro MŠ. Seminář 
proběhne 2.2. od 14:00 v MŠ Votice a  zúčastní se ho 12 učitelů z MŠ ORP Votice a z MŠ Louňovice 
pod Blaníkem. Anotace seminářů jsou vyvěšovány na stránkách Mikroregionu Voticko, v záložce 
Škola.  
Další seminář na téma komunikace s rodiči proběhne 14. 3. 2017 v obřadní místnosti MěÚ Votice a 
bude lektorován PhDr. Čápem.  
Dále je možné pokračovat v již započatém semináři čtenářských dílen. Na základě zkušenosti je 
možné seminář dělit na pokročilé vs. začátečníci a prohlubovat znalosti v tématu. Seminář byl vesměs 
hodnocen kladně a inspirativně.  
Dále trvá poptávka po semináři na téma vzdělávání dětí cizích národností pro MŠ i ZŠ. Doučování 
těchto žáků již běží v rámci rozvojového programu MŠMT v ZŠ a MŠ Votice.  
 
 
4. Další aktivity 
 

1. Manuál komunikace a řešení krizových situací 
Na základě poptávky po seminářích zaměřených na komunikaci s rodiči je možnost po absolvování 
tohoto kurzu společně vytvořit tzv. krizový manuál pro školy - metodiku k tomuto tématu již 
zpracovává Česká školní inspekce.  
V rámci MAP ORP Votice připraví Realizační tým díky výstupům ze semináře Komunikace s rodiči 
manuál, který bude řešit specifické potřeby škol v ORP Votice. Zástupci škol ho poté budou moci 
připomínkovat, aby mohl být využíván v rámci komunikace s rodiči, při řešení stížností rodičů apod. 



 
 
Při zpracovávání bude RT využívat konzultanta ředitele M. Hřebeckého.  
 
 

2. Šablony 
Tým MAPu zjišťoval, jak jsou zástupci škol spokojeni s nastavením šablon a na jaké aktivity žádají.  
Členové Řídícího výboru byli informováni, že 30. 6. 2017 končí první vlna šablon. Žádat o tuto dotaci 
chtějí v území podat ještě ZŠ a MŠ Miličín a ZŠ a MŠ Olbramovice. Školy mohou využít Ing. Elišku 
Melicharovou z RT MAP, která dotaci zpracovala pro MŠ Ratměřice a nabízí pomoc i dalším školám.  
V. Liška dále informoval, že školy mohou připomínkovat I. vlnu šablon. Tyto připomínky mohou být v 
rámci projektu MAP zapracovány a mohou tak ovlivnit jednodušší čerpání šablon ve II. vlně. 
A.Benáková z MŠ Ratměřice např. informovala, že musela dělat personální změny, jelikož asistent 
pedagoga, na kterého byla zpracována šablona, musí být kvalifikovaný a nešlo přijmout na pozici 
studentku posledního ročníku VŠ pedagogického směru. B. Hašek zmínil problém i v náročné procesní 
administraci. Další připomínka zazněla od V. Kutišové -  ZŠ Olbramovice v tuto chvíli neví, kolik bude 
mít v průběhu projektu dětí s potřebou podpory a tedy s jistotou nejsou schopni rozhodnout, zda je 
pro ně asistent využitelný.  
II. vlna šablon od roku 2018 - dotace budou otevřeny také pro neformální a zájmové vzdělavatele a 
základní umělecké školy 
 
 

3. Dotační možnosti IROP 
Téma investičních priorit, zejména dotace z IROP komplikuje harmonogram na rok 2017, který již 
nepředpokládá vyhlášení výzev na rekonstrukci ZŚ a MŠ.   
V současnosti je vyhlášena výzva č.46 Infrastruktura ZŠ s podáním do 14. 2. 2017  - podání žádosti 
připravuje ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice   
Dále je aktuálně vyhlášena Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání s podáním do 14. 4. 2017 - žádost chce předložit ZŠ Votice na projekt rozšíření kapacit 
školní družiny. 
Další dotace investice je možné řešit přes MAS Posázaví. Výzvy budou vypsány nejdříve v červnu, 
spíše později.  
 
 

4. Návrh aktivit do akčního plánu na rok 2018 
Téma konkrétních aktivit do akčního plánu na rok 2018 bude řešeno na pracovních skupinách, 
výstupy pak budou předneseny, případně schvalovány na dalším setkání Řídícího výboru. Nabízí se 
možnost sdíleného psychologa i pro menší školy ORP, výjezdní semináře a důležitou aktivitou mohou 
být i setkávání svépomocné skupiny, případně sdílení mentorů v území. ZŠ a MŠ Votice má v 
současné době 3 aktivní mentory, kteří by do budoucna mohli předávat své znalosti i do menších škol 
v území.  
 

5. Spádovost škol 
 
Dále byly prezentovány nové povinnosti v utváření školských obvodů. Členům Řídícího výboru bylo 
připomenuto, že s účinností od 1. září 2017 vzniká nárok čtyřletých, s účinností od 1. září 2018 
tříletých a od 1. září 2020 dvouletých dětí na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání do 
mateřských škol zřízených obcí nebo svazkem obcí, a to až do výše povoleného počtu dětí uvedeného 
ve školském rejstříku. S touto změnou souvisí i zavedení pravidel pro tvorbu spádových obvodů 



 
 
mateřských škol obdobně, jako je u škol základních. Připravená prezentace mapovala sídelní jednotky 
obcí ORP a jejich spádové školy. Nyní je na zřizovatelích a vedení škol, aby spádovosti stanovili 
obecně závaznou vyhláškou a smluvně ošetřili vznik školských obvodů.  
 
 

6. Různé 
 
Inspirativní novinky ze škol: 

- Chystaná spolupráce učitelů ZŠ Miličín a ZŠ Sedlec – Prčice 
- V rámci šablon proběhnou také vzájemné návštěvy učitelů MŠ Votice a MŠ Ratměřice 
- ZŠ Votice je ve školním roce 2016/17 zapojena do pilotního projektu MŠMT Hodina pohybu 

navíc 
Informace, na kterou se nedostalo: 

-  Je možné využít IT školního specialistu, který může pomoci školám ve strategii digitálního 
vzdělávání - nabízíme možnost konzultace 

 
 

 


