
 

Zápis z II. Zasedání Řídícího výboru MAP 

 

Program zasedání 

1. Volba nového předsedy Řídícího výboru MAP 

2. Schválení Strategického rámce MAP pro ORP Votice  

3. Dotační příležitost – infrastruktura základních škol a infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

4. Informace o připravovaných vzdělávacích seminářích 

5. Diskuze  

 

Manažer projektu Mgr. Viktor Liška přivítal členy Řídícího výboru a seznámil je s obsahem zasedání. 

Dále představil novou zástupkyni neformálních vzdělavatelů paní Barboru Počepickou, která střídá 

v pozici vedoucí NZDM YMCA Janu Bloudkovou. 

 

Ad)1 Volba nového předsedy Řídícího výboru MAP 

Mgr. Liška dále informoval, že Mgr. Nerad, který je předsedou Řídícího výboru MAP, je dlouhodoběji 

indisponován a nemůže tuto funkci vykonávat. Z tohoto důvodu bylo třeba zvolit předsedu nového, 

aby Řídící výbor mohl fungovat a schvalovat potřebné dokumenty. Novým předsedou Řídícího výboru 

se tak jednohlasně stal PhDr. Mgr. Bohumír Hašek. 

 

Ad)2 Schválení Strategického rámce MAP pro ORP Votice 

Prvním bodem jednání bylo schválení Strategického rámce priorit MAP do roku 2023. Členové 

Řídícího výboru byli znovu informováni, že Strategický rámec je dokument, který obsahuje prioritní 

oblasti vzdělávání v ORP a cíle k jejich naplňování. Cíle jsou v obecnější rovině a v souladu s postupy 

MAP, což umožňuje větší šíři konkrétních projektů, které budou vznikat v rámci tvorby akčních plánů. 

Tento dokument bude odevzdán Regionální stálé konferenci Středočeského kraje do konce října. 

V dokumentu jsou obsaženy kompletní investiční priority MŠ a ZŠ. Tyto priority je možné dále 

aktualizovat v intervalu nejdříve po šesti měsících. Do seznamu investičních priorit se však 

nedostanou Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou v rámci čerpání 

dotací z IROP segregovány. Mgr. Liškou bylo sděleno, že na úrovni Regionálních stálých konferencí se 

téma uvolnění pravidel IROP pro tyto školy řeší, avšak bude to mít delší trvání.  



 
Bc. Počepický znovu zrekapituloval priority a cíle členům Řídícího výboru, které vznikaly na základě 

setkání pracovních skupin pro MŠ a ZŠ a byly průběžně zasílány vedení škol. Během rekapitulace 

žádný z členů Řídícího výboru nevznesl připomínku a dokument Strategický rámec priorit MAP do 

roku 2023 byl tedy jednohlasně schválen.  

V rámci investičních priorit je na ORP nejpřipravenější ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, která má 

k projektu již vyřízené stavební povolení a hledají zpracovatele žádosti.  

Další školou, která se připravuje na čerpání dotací v rámci IROP, je ZŠ a MŠ Olbramovice. Jejím 

záměrem je vybudovat venkovní dílnu zaměřenou na řemeslné práce. K realizaci tohoto projektu je 

možné využít i dotací z MAS Posázaví, která bude vypisovat své výzvy v dubnu/květnu 2017 a tím se 

vyhnout složitější žádosti z tzv. velkého IROPU.  

ZŠ a MŠ Votice přidávají do seznamu investičních priorit ještě dva projekty: 

1. vybavení přírodovědné učebny - interaktivní tabule, projektor, tablety a digitální měřicí 

přístroje pro žáky 

2. kompletní nové vybavení dílen i se stavebními úpravami 

 

Ad)3 Dotační příležitosti 

Mgr. Liška informoval, že vychází dvě výzvy v rámci IROP, které mohou pomoci zlepšit infrastrukturu, 

vybavit školy a neformální vzdělavatele.  

Jedná se o Výzvu č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní a Výzva č. 46 

Infrastruktura základních škol.  

Výzva č. 57 lze použít např. na rekonstrukci objektu budovy „Osvěta“ v Husově ulici, v níž sídlí 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež YMCA Sibiř. Projekt by mohl z této budovy vytvořit Dům 

volného času – zázemí pro činnost NZDM YMCA Sibiř a zázemí pro zájmové i neformální vzdělávání 

 

Ad)4 Informace o připravovaných vzdělávacích seminářích 

Pan Feřtek informoval členy Řídícího výboru o následujících možnostech seminářů a vzdělávacích 

kurzů: 

1. seminář: téma Čtenářská gramotnost 

Lektorka: Mgr. Jana Feřteková 



 
Časová dotace: cca 2 hodiny (úvod do tématu, mapování potřeb učitelů v této oblasti) 

Datum: listopad (vhodné pondělky, či středy) odpoledne, termíny rozešle Mikroregion Voticko a 

ředitelé se přihlásí (např. doodle počítadlo) 

 

2. seminář: téma Komunikace s rodiči  

Datum: začátek roku 2017, budou dva termíny a dle počtu přihlášených osob se domluvíme, zda 

např. půjde ZŠ a MŠ Votice na jeden termín, venkovské školy druhý termín. 

Termíny zašle školám Mikroregion Voticko během 14 dní, časová dotace semináře: spíše celodenní 

 

3. seminář: téma Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem či něco podobného 

Organizace: Meta o.p.s. 

Jakmile budou hotové anotace kurzu zašle je Mikroregion Voticko ředitelům škol. 

 

ZŠ Olbramovice plánují úvodní seminář na Hejného metodu 

- možné hradit z paušálních nákladů MAP 

- realizační tým MAP se dohodne s vedoucí MŠ Olbramovice na konkrétní podobě a seminář 

zkoordinuje 

 

Výjezdní seminář pro učitele 

Kurz s Mgr. Feřtekovou, který proběhne v listopadu, bude “oťukávací“ a na základě zájmu budeme 

řešit jeho rozšíření do bloků, které by byly zařazeny do programu výjezdního semináře.  

 

Ad)5 Diskuze 

IT učebny a vybavení 



 
V rámci tohoto tématu bylo diskutováno, zda mají školy (v souvislosti s možností získat na to finanční 

prostředky z IROP) zájem budovat IT učebny se stolními PC, nebo je pro ně i zajímavá varianta 

s tablety a mobilními dobíjejícími vozíky.  

ZŠ a MŠ Olbramovice: mají IT učebnu, mají zájem spíše o využívání tabletů ve výuce. Pokud by se 

rozhodli pořizovat, pořídili by si tablety. Není to však prioritou 

ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice:  IT učebna plně využívána. V rámci kapacity žáků dostačující. Nutné 

modernizovat stávající techniku, ale zároveň nakloněni využívání tabletů.  

ZŠ a MŠ Votice: v současné době disponují dvěmi učebnami, což na počet tříd stačí. V případě 

pořizování nové techniky mají zájem doplnit stávající vybavení o kompletní systémy s tablety (využití 

doplňků) 

Mateřská škola ve Voticích využívá 1 tablet pro integrované děti, v normální výuce jdou radši cestou 

bez IT (spíše programy venku atd.). Občas je využívána interaktivní tabule.  

 

Šablony 

MŠ Ratměřice požádala o šablony na školního asistenta. Přineslo to potíže s kvalifikacemi pracovníků 

MŠ – asistent musí mít dostudováno.  

ZŠ a MŠ Votice bude žádat ke konci října a čerpat chtějí od ledna 2017. Obávají se chůvy – není znám 

počet dvouletých dětí, které by nastoupily ve školním roce 2017/2018. 

ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice žádali o školní asistenty + rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

 

Komunitní centrum ve Voticích 

Mgr. Liška informoval o projektu Komunitního centra, na který nyní žádá Mikroregion Voticko a který 

kromě obnovy části kláštera ve Voticích také řeší sociální služby. V rámci obnovy části kláštera by 

mělo vzniknout zázemí pro terénní a ambulantní sociální služby, které jsou v ORP potřebné. Zejména 

by toto zázemí využila Občanská poradna a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – které ve 

spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí pomáhají řešit obtížné situace ohroženým 

rodinám na území ORP.  

 

Možnosti spolupráce mezi formálními a neformálními vzdělavateli 



 
ZUŠ Votice navýšila kapacitu o 50% (pedagogové nejsou na plné úvazky), i přes toto navýšení je 

kapacita žáků nedostačující. Spolupráce mezi ZUŠ a ZŠ probíhá, dělají se koncerty pro žáky škol, je to 

oblíbené a funkční. Pan Včelák má vize a chce investovat do ZŠ (avšak naráží na omezené kapacity 

svých pedagogů, jelikož nemají celé úvazky a živí se i jinde). 

Během večerů využívají ZUŠ senioři (Jiří Stářek), kteří se zapojují do programů ZUŠ – potřeba tuto 

aktivitu propojit s Univerzitou III. Věku (Eva Křížková).  

 

NZDM YMCA Sibiř 

NZDM se v rámci neformálního vzdělávání věnuje doučování svých dětí. Disponuje dobrovolníky, 

kteří umí systematicky doučovat. Spolupráce se ZŠ a MŠ Votice funguju, je důležité dbát na to, aby 

doučování probíhalo na základě konzultací se ZŠ.  Rozšiřování služeb a možností YMCA bude řešeno 

se starostou Votic Jiřím Slavíkem na setkání, které iniciuje vedoucí NZDM Barbora Počepická a 

koordinátor nízkoprahové sekce Mgr. Jiří Horák.  

 

Talentovaní žáci: 

Pro školy je to zatím marginální tématika. Školy nemají nástroje, jak tyto žáky identifikovat. Spíše se 

to děje pocitově. Důležité, v případě talentovaných je, podporovat je komplexně, aby mohli dále 

rozvíjet svůj talent (neohrozit zbytečně špatným známkováním z předmětů, ve kterých talentovaní 

nevynikají).  

Školy znají stránky www.talentovani.cz . Zde možné čerpat inspiraci. 

 

Termín setkání dalšího zasedání Řídícího výboru v roce 2017 bude 24.01.2017 od 14:00 v obřadní 

síni MěÚ Votice. 

http://www.talentovani.cz/

