
 
 

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro základní vzdělávání 

ze dne 5.4.2017 

Cílem setkání pracovní skupiny je na základě již definovaných priorit a cílů formulovat společné 

projekty, které by se zapracovaly do Akčního plánu a v území se realizovaly. 

Přítomní: Mgr. Věra Kutišová, - ZŠ a MŠ Olbramovice, Ing. Mgr. Zuzana Bukovská – ZŠ a MŠ Votice, 

PhDr. Bohumír Hašek – ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, Tomáš Feřtek – odborný konzultant, Mg. Viktor 

Liška – hlavní manažer MAP, Bc. Jan Počepický - analytik, Bc. Libuše Šmuchová – zástupce školství na 

MěÚ Votice.  

 

Aktivity vyplývající ze závěrů minulého setkání 

 

1. Koncepční pokračování ve vzdělávání v Hejného metodě pro ZŠ  

 

- proběhl úvodní seminář pro MŠ (organizace H-mat), je plánováno pokračování 2 dalších 

bloků 

- duben 2017 proběhnou 2 semináře pro ZŠ (jeden úvodní, druhý pro mírně pokročilé) 

Vzhledem k velkému zájmu škol (a to i MŠ) v ORP Votice, je možné tuto aktivitu řadit jako 

projekt Místního akčního plánu a pokusit se tuto metodu i díky seminářům více zakotvit do 

vzdělávacích programů škol. ZŠ Olbramovice má pouze 1. stupeň, často má spojené třídy, kde 

si paní ředitelka nedovede představit Hejného metodu vyučovat. Vzhledem k tomu, že téměř 

všichni absolventi 1.stupně v ZŠ Olbramovice jdou na 2. stupeň do ZŠ Votice (kde je dle 

Hejného metody vyučováno), bylo by dobré již na 1. stupni také začít.  

S panem ředitelem Haškem ze ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice bylo domluveno, že mu ještě 

anotace k seminářům Hejného metody, které se konají 19. a 26.4.2017, přepošleme a 

případně by také poslal učitele ze své školy.  



 
 

 

2.  Téma inkluze – seminář vzdělávání osob s odlišným mateřským jazykem 

Školení bude společné i pro učitele z mateřských škol. Bude poptáván termín (podzim 2017, 

lektorovat budou lektoři organizace Meta, o.p.s.). http://www.meta-

ops.cz/sites/default/files/uvod_do_zaclenovani_zaku_s_omj_srpen_2016.pdf 

 

3. Komunikace s rodiči 

Seminář byl přínosný a účastníkům se moc líbil. Členové pracovní skupiny sdělili, že by rádi 

poslali další pedagogy na takové školení. ZŠ Votice původně chtělo vyslat celou sborovnu. 

Pan Feřtek zjistí kapacity lektorů a pokusíme se najít nějaký vhodný termín.  

 

Další návrhy – aktivity spolupráce 

 Svépomocná skupina – fáze představení činnosti mentorů ze ZŠ Votice 

Smyslem je uspořádat besedu s mentory ze ZŠ Votice a ředitelů venkovských škol, 

aby si udělali představu o této pozici, v čem je škole a pedagogům potřebná. Na 

základě toho se ředitelé rozhodnout a na další setkání by byli přizváni pedagogové, 

kteří by o tuto pozici jevili zájem. V Liška se dohodne na termínu s paní ředitelkou 

Bukovskou (cca kolem 10.6.2017). 

Dále probíhá mapování aktivit škol a příkladů dobré praxe po školách v území ORP 

Votice. Setkání s řediteli ve školách řeší T. Feřtek. Jde o zjišťování inspirace, co 

školám funguje a co je možné využívat ve školách ostatních.  

 

 

 



 
 

 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti 

Členové pracovních skupin debatovali možný projekt do MAP, který by bylo možné 

financovat z následného MAP+, který alokuje finanční prostředky na realizaci 

projektů stanovených v akčním plánu. Jde o vytvoření pozice „koordinátora 

čtenářských programů“, který by např. na 0,5 úvazku fungoval v knihovně a 

připravoval programy pro MŠ a ZŠ pod hlavičkou knihovny města Votice. Dále by 

mohl jezdit i do škol, případně domlouvat externí lektory, kteří by pomáhali 

s různými tématy v rámci např. čtenářských dílen, metodické vedení čten. dílen, 

inovace programů v knihovně. Bylo zjišťováno, zda by o takový projekt byl zájem. 

Pan ředidel Hašek ze ZŠ Vrchotovy Janovice by měl zájem spíše o metodické vedení 

čtenářských dílen, ZŠ Votice zase o pravidelné programy v rámci školního klubu. 

Zástupkyně NZDM Barbora Počepická sdělila, že jako neformální vzdělavatel si řeší 

čtenářskou gramotnost NZDM samo. Paní ředitelka ZŠ Olbramovice zájem má.  

Je třeba hledat cestu, jak to uchopit, ale v zásadě je to ten typ projektů, který by se 

realizovat z MAP + mohl.  

 

 Sdílený psycholog pro venkovské školy 

Potřeba školního psychologa byla venkovskými školami potvrzena nejen na setkání v 

rámci MAP, ale i v rámci mapování potřeb lokálním síťařem. Potřebu aktivních 

školních psychologů vnímají i další aktéři: pediatr, NZDM YMCA Sibiř a organizace 

pověřená výkonem sociálně - právní ochrany dítěte Statek Vlčkovice, o.p.s. Sdílený 

psycholog pro venkovské školy může být důležitým hráčem nejen v komisi SPOD, ale i 

jako důležitý odborník na případových konferencích. Školní psycholog vykonává 

činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se 

žáky, pedagogy i rodiči a ve venkovských školách na území ORP Votice může mít 

velké opodstatnění.  



 
 

 

Možnosti financování sdíleného psychologa: z šablon, MAP+ 

Mgr. Kutišová ze ZŠ a MŠ Olbramovice sdělila, že pro jejich školu by takový pracovník 

nebyl k využití každý týden, ale určitě ano v delší periodu. PhDr. Hašek ze ZŠ a MŠ 

Vrchotovy Janovice by tuto pozici využil. ZŠ a MŠ Votice svého psychologa má na 0,5 

úvazku. Z informací od lokálního síťaře je zájem i ze strany ZŠ Miličín a ZŠ Jankov.  

 

 Zvyšování fin. gramotnosti 

Se zástupci pracovní skupiny byla řešena otázka finanční gramotnosti. PhDr. Hašek 

sdělil, že k nim do ZŠ jezdí ing. Donát, který má přínosné přednášky. Dle slov pana 

ředitele dojíždí i do ZŠ Miličín a ZŠ Jankov. Je možné jej zkontaktovat a domluvit 

případnou hlubší spolupráci. Vzhledem k důležitosti zvyšovat finanční gramotnost 

žáků je možné toto téma navrhnout jako projekt do akčního plánu na rok 2018 a 

dále.  

Vedoucí NZDM paní Barbora Počepická sdělila, že klub dostal příspěvek z prac. 

skupiny prevence kriminality na preventivní program, který byl min. týden ukončen. 

Program trval cca 12 dní. V programech chtějí pokračovat. YMCA může žádat z 

vnitřního grantu (Fond rozvoje) na různé programy, kde může zapojit další aktéry 

komunity. Paní Počepická pošle realizačnímu týmu MAP souhrn možností z jejich 

vnitřního grantu.  

Celkově se prac. skupina shodla na tom, že je nutné cílit ve finanční gramotnosti co 

nejvíce na slabší žáky. Do projektu finanční gramotnosti možné zapojit i Občanskou 

poradnu.  

 

 Kariérové poradenství 



 
 

 

Na setkání členové pracovní skupiny také diskutovali rozvoj kariérového poradenství 

na školách. Byla rozebírána situace, kam odchází žáci ze ZŠ v souvislosti s poptávkou 

velkých podniků v území Voticka po zaměstnancích. Paní ředitelka Bukovská ze ZŠ 

Votice informovala, že žáci její školy jezdí na různá místa: zemědělská škola, lom, 

Kavaliér, učiliště Červený Hrádek. Sdělila, že cca 4-5 dětí z její školy odchází na 

učiliště, zbytek tíhne na školy s maturitou (pedagogická lycea, sociálně - právní 

střední školy..) Trend je takový, že pokud jde žák na obor s maturitou, většinou jej 

zvládne. Pokud jde na učiliště a chce si dodělat maturitu tak to cca 50% nezvládne.  

T. Feřtek informoval, že jeho kolegyně se věnuje kariérovému poradenství a že od ní 

zkusí zjistit model, který funguje, byl by přínosný do této debaty.   

 

  Diskuze 

  Spádovost 

  Obec Smilkov se připojila k votickému školskému obvodu, tedy může využívat MŠ 

  Votice. Resp. smlouva o školském obvodu je, ale není vyhláška od města Votice. Je to 

  třeba procesně dořešit. Dále bude tuto problematiku řešit obec Neustupov.  

  Vzhledem k tomu, že dopravní infrastruktura je stažena do spádového města, je  

  možné časem očekávat nedostatečnou kapacitu MŠ Votice.  

 

Dne 5.4.2017 

Zapsal: Bc. Jan Počepický 


