
 

 

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP II v ORP Votice 

konaného dne 4. 4. 2018 na MěU Votice 

 
Program: 

1. Aktuality MAP II 

2. Organizační záležitosti 

3. Příprava aktivit MAP II 

4. GDPR 

5. Čtenářská gramotnost a matematická gramotnost 

6. Různé – šablony, aktualizace Strategického rámce 

 

Ad 1) Aktuality MAP II 

 

Žádost do MAP II byla realizačním týmem Mikroregionu Voticko podána 14.2.2018, realizace projektu 
je od 1.1.2018 na 48 měsíců. 

- rozpočet je nastaven na 8 287 498 Kč – z toho 5 919 642 Kč přímé náklady a 2 367 856 
paušální náklady 

- zapojeno 13 IZO (škol) ze 14 
- žádost byla akceptována po hodnocení formálních náležitostí, nyní čekáme na hodnocení 

věcných náležitostí 

 

Ad 2) Organizační záležitosti 

 

V rámci projektu je povinná činnost čtyř pracovních skupin: 

- PS pro čtenářskou gramotnost 
- PS pro matematickou gramotnost 
- PS pro rovné příležitosti 
- PS pro financování) 
- Frekvence setkání je 4x za rok.  

 

Řídící výbor se schází také 4x ročně. Každoročně se má uskutečnit minimálně 1 školení pro ŘV.  

Jednací řád a statut ŘV vychází z předlohy z MAPU II. V rámci schvalování jednacího řádu a statutu 
bylo třeba také volit předsedu ŘV. V. Liška navrhl, aby v předsednictví pokračoval PhDr. B. Hašek. 
Řídící výbor předsedu ŘV jednohlasně schválil.   

 

AD 3) Příprava aktivit v projektu MAP II 

 

Workshop 

V. Liška informoval, že v rámci projektu MAP II, konkrétně v podaktivitě, která se věnuje rovným 
příležitostem, bude zorganizován tematický workshop, na které bude připraveno vhodné téma 
(související s rovnými příležitostmi, neselektivním přístupem ke vzdělávání). V rámci tohoto 
workshopu je podmínkou zapojení veřejnosti, samospráv, poradenských zařízení škol, PPP a ideálně 
NNO, které pracují s rodinou. Na základě zrealizování workshopu se začne scházet povinná pracovní 
skupina pro rovné příležitosti, která by měla být odbornou platformou, řešící komplexně témata 
související s žáky a dětmi s potřebou podpůrných opatření, výchovnými problémy atd.. PS pro rovné 



 

 

příležitosti bude pojata jako čtvrtletní multidisciplinární setkávání odborníků nad tématy, která 
směřují k intenzivnější spolupráci různých aktérů, na jehož konci je komplexní podpora dětí, žáků, 
pedagogů a rodičů v oblasti sociálně pedagogické, psychologické a vzdělávací.  

Realizační tým oslovil zástupce vedení škol s žádostí o vytipování a předání kontaktu na rodiče žáků 
např. se sociálním, či zdravotním postižením, které by bylo vhodné na tento workshop pozvat.  

 

Kulatý stůl vzdělavatelů v ORP Votice 

Realizace „kulatého stolu“ je možností zapojit do projektu další (nejen vzdělávací) subjekty, které jej 
mohou obohatit. Cílem je uskutečnit setkání, kde budou diskutována témata připravená odborným 
konzultantem a v rámci projektu MAP II následně propojit potřeby jednotlivých aktérů. Např. při 
diskuzi s velkými zaměstnavateli z Voticka mohou být zjišťovány nároky těchto zaměstnavatelů 
v rámci průmyslu 4.0 na budoucí zaměstnance (kompetence, znalosti, vzdělání). To může být 
inspirativní pro základní školy a tvorby RVP či minimálně kariérové poradce ZŠ.  

Témata ke schválení, nebo připomínkování budou zaslána členům ŘV a následně bude stanoven 
termín tohoto setkání.  

 

Vzdělávání pedagogů 

V rámci MAP II bude pokračovat organizace společného vzdělávání pedagogů v ORP Votice. Je třeba, 
aby pedagogové přednesli své potřeby v oblasti vzdělávání, a realizační tým připraví plán 
vzdělávacích aktivit, jak tomu bylo i v MAP I.  

 

Ad 4) GDPR 

V dubnu 2016 bylo schváleno Nařízení EU 2016/679, plná účinnost od 25. 5. 2018. Česká legislativa ke 
GDPR není připravena a v termínu účinnosti se nestihne schválit… 

 

Agendu GDPR budou pro školy vykonávat pracovnice Mikroregionu Voticko ČR E. Melicharová a O. 
Marvanové, které metodicky vede Svaz měst a obcí v rámci projektu Centrum společných služeb. V 
současné době je zveřejněn Metodický dokument pro školy (91 stran) a nyní byl poskytnut ze strany 
MŠMT nový metodický dokument pro školy – přehlednější Stručný návod pro školy na zabezpečení 
procesů a Záznamy o činnostech zpracování (co a proč škola zpracovává z hlediska ochrany OÚ). 

Dle informací od pracovníků ÚOOÚ bude zásadní mít do 25. 5. 2018 zpracovanou Analýzu 
současného stavu a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence bude možné 
nahlašovat na ÚOOÚ až na začátku května v elektronické aplikaci. 

Pro školy veškeré shromažďování osobních údajů vyplývá ze zákona a z běžných činností (vzory 
záznamů o činnostech). V současné době je připravována legislativa a návrh na minimální sankce. 
 
Analýza bude vyžadovat ze strany pracovnic mikroregionu cca 1 den na každé škole a součinnost s 
účetní, popř. s pracovníkem pro administrativu. 

Ocenění prací se zpracováním analýzy stavu (stejná částka se v roce 2018 stane platbou za výkon 
pověřence): 5 000 Kč městská škola, 2 500 Kč venkovská škola, 1 500 Kč – pouze mateřská škola. 

 

Ad 5) Čtenářská gramotnost a matematická gramotnost 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti na školách v ORP Votice 

V rámci implementace aktivity Rozvoj čtenářské gramotnosti na školách v ORP Votice realizační tým 
organizuje jednodenní návštěvu ZŠ Praha – Kunratice, kde se této tématice dlouhodobě věnují. 
Návštěva se uskuteční v pondělí 9. 4. 2018 a obsahuje představení školy a principy zavádění 



 

 

čtenářské gramotnosti do výuky i náslechy jednotlivých vyučovacích hodin včetně následných 
rozborů s vyučujícími.  

E. Křížková informovala členy ŘV o časovém harmonogramu aktivit, které v rámci pozice 
koordinátorky bude realizovat od 1. 5. 2018.  Předpokládá se, že v červnu dojde k setkávání a finální 
debatou nad situováním a obsahem čtenářských koutků. Během prázdnin by se pak koutky plnily 
knihami. Počítá se, že dojde k pěti setkání pedagogů s koordinátorem, kde budou čtenářské aktivity 
vyhodnocovány + školení pedagogů a pravidelný informační servis. Lektor ČG nastoupí od září 2018. 

 

Matematická gramotnost 

Realizační tým se pracovně sešel s realizačním týmem MAP ORP Sedlčany, který se již naplňuje kroky 
v rozvoji matematické gramotnosti na svých školách. V diskuzi realizační tým MAP ORP Votice získal 
informace o implementaci této aktivity. Na Sedlčansku je například využíván klub deskových her, 
který se uskutečňuje v rámci odpoledních družin a školních klubů. Zároveň má práce s deskovými hry 
přesah do vyučování matematiky. Došlo také k domluvě na možnosti využívat v rámci našeho 
projektu lektorku v oblasti nácviku matematických operací a činnostního učení. Zájem a potřeby 
v oblasti MG budou dále zjišťovány odborným konzultantem Tomášem Feřtekem.  

Na platformě ŘV byla zjišťována situace v oblasti MG: 

ZŠ  Miličín využívá školení Tvořivé školy, ZŠ Vrchotovy Janovice realizuje ze Šablon Klub deskových her 

ZŠ Votice disponuje pedagogem, který využívá deskových her je schopen doporučovat kvalitní 
rozvojové hry. 

PS pro matematickou gramotnost by se měla rekrutovat z pedagogů, kteří využívají moderní výukové 
metody související se zaváděním matematické gramotnosti   

 

Ad 6) Různé 

Šablony 

Zpětná vazba ředitelů na šablony je pozitivní, mají smysl. Jejich nastavení však občas nabízí jen 
udržení stávajících podpůrných pozic (psycholog, speciální pedagog…) či uspokojí zejména personální 
podporu škol (asistent, chůva). Např. v MŠ  Miličín bude od září 2018 školní asistent, nyní je pouze ve 
školní družině. O realizaci šablon v souvislosti se zaváděním audiovizuální a IT techniky také ZUŠ 
Votice – realizační tým provede konzultaci tohoto záměru. 

 

Aktualizace Investičních priorit 

 

Řídící výbor schvaluje aktualizaci Investičních priorit Strategického rámce MAP ORP Votice na základě 
doplnění jednotlivých aktérů  – jejich investičních potřeb a připravovaných žádostí o dotace na 
výstavby a přestavby školských a vzdělávacích zařízení viz příloha Aktualizace investičních priorit.  

 

Zapsal: J. Počepický 


