ČÍSLO 8

TRHOVOSVINENSKO
MŠ
ZŠ
ZUŠ

Mladošovice

Borovany

Jílovice

Trhové Sviny
Olešnice

Ločenice
Svatý Jan
nad Malší

Petříkov

Slavče

Hranice

Čížkrajice
Kamenná

Žár

Horní Stropnice

Nové Hrady

VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU TRHOVOSVINENSKO A OKOLÍ

ÚVOD

OBSAH:

DVACET ČTYŘI MĚSÍCŮ, BĚHEM KTERÝCH JSME INTENZIVNĚ KOMUNIKOVALI SE
ŠKOLAMI, NEFORMÁLNÍMI VZDĚLAVATELI A DALŠÍMI SUBJEKTY, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ
VZDĚLÁVÁNÍM JE ZA NÁMI.

strana 3

Úvod a Mohlo by Vás
zajímat

Z

strana 4-5

a tuto dobu jsme se setkávali s pracovními skupinami, Řídícím výborem, připravovali semináře pro
zapojené školy, vyjížděli jsme za příklady dobré praxe, společně jsme plánovali aktivity potřebné pro zkvalitnění vzdělávání, snažili jsme se o prohloubení spolupráce
mezi školami i jinými vzdělavateli. Výstupem naší spolupráce je dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Trhové Sviny. Tento dokument je rozsáhlý,
proto ho ve zpravodaji nepublikujeme, ale je umístěn na
www.mapvzdelavani.cz v části ORP Trhové Sviny.
Celých dvacet čtyři měsíců zůstaly v projektu zapojeny
všechny školy sídlící v území obce s rozšířenou působností
Trhové Sviny. Tento projekt neměl zahlcovat ředitele
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Krásné

Velikonoce!

a vedení škol, cílem bylo nastavení spolupráce, která bude
tyto osoby co nejméně zatěžovat, snažili jsme se školám
pomáhat, ať už realizací seminářů podle potřeb v území
a blíže škole nebo ukázáním příkladů „dobré“ praxe atd.
Děkujeme všem, kteří se na realizaci podíleli – členům
Řídícího výboru, členům pracovních skupin, ředitelům
škol, zřizovatelům škol, neformálním vzdělavatelům
a dalším.
Věříme, že pokračování našeho snažení bude úspěšné
a že se budeme potkávat při aktivitách navržených v průběhu uplynulých 24 měsíců.
Realizační tým projektu

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT…
MŠMT vyhlásilo dne 14. února 2018 dotační program Organizace sportu 2018,
který obsahuje tyto výzvy:

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT…

VÝZVA 1: PODPORA ŠKOLNÍHO A UNIVERZITNÍHO SPORTU

www.kritickemysleni.cz
www.deti.mensa.cz
www.logickaolympiada.cz
www.basic.cz
www.mapvzdelavani.cz

Výzva 2: Organizace sportu pro všechny
Výzva 3: Podpora zastřešujících sportovních organizací
Výzva 4: Podpora zastřešujících sportovních organizací reprezentujících olympijské nebo
paralympijské hnutí
Výzva 5: Podpora sportovních svazů – sportovní hry

NÁMĚTY NA
ŠKOLNÍ VÝLETY:

Výzva 6: Podpora sportovních svazů – olympijské sporty
Výzva 7: Podpora sportovních svazů – sporty nezařazené do olympijského programu

www.jiznicechy.cz/skolnivylety
www.techmania.cz
www.merkurtoys.cz
www.muzeumsemenec.cz
www.zemedelske-muzeum.cz

Termín podání žádostí je stanoven na 16. března 2018.
Více informací na http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-organizace-1
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CO SE UDÁLO….

JAK NA UČENÍ BEZ MUČENÍ – 18. LEDNA 2018

V

ten samý den jsme pokračovali dalším seminářem na
téma Jak na učení bez mučení, jednalo se o představení studijního
centra BASIC paní ředitelkou poboč-

8. LEDNA 2018 SE SEŠEL ŘÍDÍCÍ VÝBOR PROJEKTU MAP

P

oslední Řídící výbor projektu
MAP se sešel v pondělí 8. ledna
2018. Jeho cílem bylo schválení Akčního plánu na školní rok
2018/2019 a také závěrečného dokumentu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Trhové Sviny. Tento
dokument je složen z analytické části, strategického rámce MAP, akčního plánu a nedílnou součástí je také
soupis investičních a dalších plánovaných akcí v oblasti vzdělávání. Celé
znění dokumentu je zveřejněno na
webových stránkách projektu – www.
mapvzdelavani.cz v části ORP Trhové Sviny. Řídící výbor byl také informován o zpracování závěrečné sebehodnotící zprávy, kterou do konce
února vytvoří realizační tým projektu
z podkladů, kterým jsou vyplněné
evaluační dotazníky členy pracovních
skupin projektu.
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ky v Českých Budějovicích Mgr. Yvonou Majerovou Štěpányovou. Studijní
centrum BASIC pomáhá pomocí individuálního speciálního doučování
dětem, které mají potíže ve škole.

PROHLÍDKA PRAŽSKÉHO HRADU S PRŮVODCEM – 1. ÚNORA 2018

P

ředevším pro učitele dějepisu
a vlastivědy jsme uspořádali
výjezd na prohlídku Pražského
hradu s průvodcem. Dále ve zpravodaji si můžete přečíst dojmy jedné

K 28. únoru 2018 bude také třeba
schválit aktualizovanou přílohu č. 1
Strategického rámce MAP pro ORP
Trhové Sviny, kde je uveden výše
zmíněný soupis investičních akcí.

z účastnic. Úžasná paní průvodkyně
nás provedla Katedrálou svatého Víta,
Bazilikou svatého Jiří, Rožmberským
palácem a Zlatou uličkou, další prostory prohlídkové trasy A jsme si

V únoru probíhalo veřejné připomínkování doplněného dokumentu na
webových stránkách projektu.

mohli projít individuálně. Návštěvu
Pražského hradu jsme ukončili prohlídkou Kaple svatého Kříže, kde je
instalována výstava Svatovítský poklad.
Příjemným zjištěním je výše
vstupného pro třídy základních škol.
Žáci základních škol s pedagogickým
doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou
(max. 30 žáků a 2 osoby doprovodu)
hradí vstupné v celkové výši 150 Kč.
Tato nabídka se týká prohlídkového
okruhu A a Obrazárny Pražského
hradu. Děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem mají vstup
volný.

SEMINÁŘ ŠABLONY II. – 18. LEDNA 2018

V

e spolupráci s NIDV jsme pro ředitele škol v ORP Trhové
Sviny uspořádali seminář týkající se další výzvy v rámci projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Paní lektorka
Bc. Švehlová účastníky nejdříve seznámila s častými dotazy ohledně
realizace Šablon I., přítomným odpověděla na konkrétní dotazy a následně představila navazující projekt Šablony II.

SEMINÁŘ KOMPETENCE ZŘIZOVATELE A ŘEDITELE ŠKOLY – 28. ÚNORA 2018
Poslední seminář realizovaný v rámci tohoto projektu je zaměřen na legislativu a to na kompetence zřizovatelů a ředitelů škol. Výstup ze semináře, který se koná až po uzávěrce tohoto zpravodaje, bude zveřejněn na
www.mapvzdelavani.cz.

AKTUALIZACE PŘÍLOHY Č. 1 STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP PRO ORP TRHOVÉ SVINY
K 28. 2. 2018 bude opět aktualizována příloha č. 1 Strategického rámce MAP, kde jsou uvedeny plánované investiční a další akce vzdělavatelů. V průběhu měsíce ledna byli osloveni ředitelé škol, zřizovatelé a neformální vzdělavatelé s možností aktualizovat tento dokument. V únoru pak bylo na webových stránkách projektu
www.mapvzdelavani.cz realizováno veřejné připomínkování dokumentu. Aktualizovaný dokument bude na začátku
měsíce března uveřejněn na webu projektu a také na www.dotaceeu.cz.

VŠECH PĚT PRACOVNÍCH SKUPIN PROJEKTU
se sešlo v průběhu první poloviny měsíce února. Členové byli informováni o výstupu projektu a o přípravě navazujícího
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Trhové Sviny II.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVČE A JEJÍ PŘÍSTAVBA
NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚLA KAPACITU 28 DĚTÍ, V POSLEDNÍCH LETECH JSME
VŽDY ŠKOLU NAPLNILI A STÁVALO SE, ŽE JSME NEUSPOKOJILI VŠECHNY ZÁJEMCE
O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. BUDOVA ŠKOLY BYLA ZATEPLENÁ, MĚLI JSME NOVÁ
OKNA A DVEŘE, KOLEM ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU. CHYBĚLO NÁM VŠAK
ZÁZEMÍ PRO PROVOZNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAMĚSTNANCE, SKLADY NA POMŮCKY
A HRAČKY. VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 NÁM NAVÍC ZÁKON UKLÁDAL PŘIJMOUT
VŠECHNY ČTYŘLETÉ DĚTI, VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 JE NAŠÍ POVINNOSTÍ
PŘIJMOUT VŠECHNY DĚTI TŘÍLETÉ.

VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU TRHOVOSVINENSKO A OKOLÍ

NÁVŠTĚVA PRAŽSKÉHO HRADU
POHLEDEM ÚČASTNÍKA
V RÁMCI PROJEKTU „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ
ORP TRHOVÉ SVINY“ JSME SE SPOLU S PEDAGOGY A SPOLUPRACOVNÍKY MAS
ZÚČASTNILI DNE 1. ÚNORA 2018 PROHLÍDKY PRAŽSKÉHO HRADU S PRŮVODCEM.

P

rogram celého dne byl velice
dobře zorganizován a zajištěn.
Cílem prohlídky byl okruh
A Pražského hradu – Starý královský
palác, který sloužil jako sídlo českých
knížat a králů od desátého do šestnáctého století a ke kterému patří kostel
Všech svatých, Vladislavský sál, Stará
sněmovna a další objekty. Následoval
„Příběh Pražského hradu“, který je
příběhem hlavního hradního komplexu a lidí s ním spojených, tedy
panovníků a prezidentů přes šlechtice
a dvořany, proslulé umělce, stavitele,
architekty, vědce až po řemeslníky

a služebnictvo. Navštívili jsme baziliku sv. Jiří - románská trojlodní bazilika je nejstarší dochovanou sakrální
stavbou v Praze, v hlavní lodi jsou
umístěny náhrobky členů knížecího
rodu Přemyslovců. Nemohli jsme
vynechat ani pohádkovou Zlatou
uličku, katedrálu sv. Víta a Rožmberský palác. Zajímala nás i expozice
Svatovítský poklad. Ten se nachází
v prostorách kaple svatého Kříže na
II. nádvoří Pražského hradu a jeho
hlavní cenností jsou relikvie svatých,
dále zlaté kříže a šperky. Přestože
jsme Pražský hrad všichni již dříve

navštívili, absolvovali jsme naplánované prohlídkové trasy a se zájmem
sledovali odborný výklad paní průvodkyně, která se nám po celý den věnovala. Program byl náročný, poslední prohlídku jsme ukončili až kolem
16.00 hodiny.
Počasí nám sice moc nepřálo –
chladno, déšť a vítr nás trochu trápil,
ale při společném hodnocení cestou
domů jsme tento poznávací program
označili jako velmi vydařený.
Děkujeme.
Božena Velíšková

MÍSTÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
NA ÚZEMÍ ORP TRHOVÉ SVINY II.

N

avýšení kapacity školy a vytvoření potřebného zázemí
se stalo prioritou pro našeho
zřizovatele čímž je obec Slavče. Na
sklonku roku 2016 a na začátku roku
2017 byl vytvořen projekt. V červenci
2017 byly zahájeny stavební práce na
objektu mateřské školy a v září jsme
již nastoupili do částečně dostavěné
a zrekonstruované budovy. Čekali
nás dva měsíce výuky v provizorních podmínkách. Nebudu popisovat
všechny naše útrapy za sádrokartonovou stěnou. Všechno naše snažení
a obětavá práce všech zaměstnanců
byla završena na začátku listopadu,

kdy bylo konečně hotovo.
Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat všem zaměstnancům za jejich
obětavou práci. Děkuji také našemu
zřizovateli s panem starostou Tripesem,
že se pro přestavbu školy rozhodl.
Po zdlouhavém kolaudačním řízení,

které se protáhlo do ledna 2018, je
naše mateřská škola konečně přístupná všem dětem. Začínáme výuku ve dvou třídách, v ZELENÉ
a ČERVENÉ. Naše současná kapacita
je 40 dětí, o které se budou starat tři
pedagogické pracovnice, provozním
zaměstnancům byly navýšeny úvazky. Máme krásné a účelové nové vybavení a v únoru nastoupí do nových
prostor také nově přijaté děti.
Přeji naší nové školce hodně štěstí
a příjemné chvíle se všemi dětmi.
Jitka Vráblíková,
ředitelka MŠ Slavče
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NA PROJEKT MAP BUDE NAVAZOVAT PROJEKT MAP II., KTERÝ SE BUDE ZABÝVAT
ROZVOJEM A AKTUALIZACÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ORP TRHOVÉ SVINY,
ALE TAKÉ TZV. IMPLEMENTACÍ A TO JE NAPLŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
V AKČNÍM PLÁNU.

C

ílem implementace je podpora spolupráce škol, místních
knihoven a mimoškolních
vzdělávacích subjektů při realizaci aktivit naplánovaných v místním
akčním plánu. V akčním plánu pro
následující školní rok jsou uvedeny
aktivity jako je sdílený klinický logoped pro MŠ v ORP Trhové Sviny, cesty za poznáním pro předškoláky MŠ
z regionu, podpora rozvoje školních
časopisů, další vzdělávání pracovníků škol a rodičů, výměna zkušeností
mezi MŠ, ZŠ a ZUŠ a další.

Předpokládáme, že se do projektu opět zapojí většina škol na území
obce s rozšířenou působností Trhové
Sviny a budou tak moci realizovat aktivity naplánované v akčním plánu.
O realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP
Trhové Sviny II. vás budeme informovat v dalších vydáních zpravodaje
Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko, na webových stránkách www.
mapvzdelavani.cz a FB profilu.
Lenka Pytelková
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN (MAP) ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP TRHOVÉ SVINY
– SHRNUTÍ PROJEKTU
K 28. ÚNORU JE UKONČENA REALIZACE PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP TRHOVÉ SVINY.

O

d 1. března 2016, kdy jsme
se začali setkávat a intenzivně komunikovat se školami,
zřizovateli a neformálními vzdělavateli v regionu uplynulo 24 měsíců.
Toto období bylo vyplněno aktivitami, které vedly k vytvoření uceleného
dokumentu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Trhové Sviny. Celý
dokument je uveřejněn na webových
stránkách
www.mapvzdelavani.cz
v části ORP Trhové Sviny.
Řídící výbor projektu, jako hlavní
představitel MAP, byl tvořen zástupci
klíčových aktérů ovlivňující oblast
vzdělávání na našem území a za dobu
realizace se sešel šestkrát. Na svých
jednáních schvaloval Strategický
rámec MAP do roku 2023, každých
6 měsíců aktualizaci přílohy č. 1
tohoto dokumentu, čímž je soupis investičních a dalších jejichž realizace
je v území plánována, Analytickou
část dokumentu MAP, Akční plán na
školní rok 2018/2019, sebehodnotící
zprávy a dokument Místní akční plán
ORP Trhové Sviny.
Vzniklo pět pracovních skupin
tvořených odborníky, které se intenzivně věnovaly zjišťování konkrétních
potřeb regionu. Na svých jednáních
skupiny zpracovávaly SWOT analýzy,
realizačnímu týmu předávaly návrhy
na uspořádání seminářů, připravily
také otázky na ředitele a zřizovatele,
kterými si ověřily relevantnost SWOT
analýz. Každá pracovní skupina se sešla oficiálně minimálně šestkrát. Další
komunikace mezi členy pracovních
skupin probíhala elektronickou cestou.
Bylo vydáno 8 čísel zpravodaje
Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko, který byl mezi širokou veřejnost

šířen prostřednictvím škol. Obsahem
bylo nejdříve seznámení veřejnosti
s vlastním projektem, složením
Řídícího výboru, realizačního týmu
projektu, pracovních skupin, následně byly představovány školy a školky
z regionu, došlo i na neformální
vzdělavatele a v neposlední řadě byly
v každém čísle představovány realizované aktivity – semináře, výjezdy za
příklady dobré praxe a další.
Bylo uspořádáno šest seminářů
podle potřeb škol a prohlídky biodynamického statku Bemagro a Pražského hradu s průvodcem. Semináře
se konaly vždy v Trhových Svinech
jako dobře dostupném místě z celého
regionu a vždy v odpoledních hodinách, aby docházelo k co nejmenšímu
uvolňování učitelů z výuky.
Byly uspořádány dva výjezdy
za příklady dobré praxe, a to vždy
v listopadu. Cílem výjezdů bylo
představení škol a jiných organizací
jinde. První výjezd byl do školy
ve Frymburku a druhý do škol
v Kovářově u Milevska. Součástí
druhého výjezdu byla také návštěva

Jihočeského zemědělského muzea
v Netěchovicích a Přírodovědného
muzea Semenec, které jsme do
programu začlenili jako možnost pro
školní výlety.
Byly naplněny webové stránky
projektu www.mapvzdelavani.cz, který máme společný s jinými realizátory v Jihočeském kraji. Pro naše území
je vyčleněna část označena jako ORP
Trhové Sviny. Na těchto stránkách
najdete veškeré informace o celých
24 měsících trvání projektu – jsou
zde umístěny všechny dokumenty,
ale také pozvánky na jednotlivé akce
a setkání, zápisy, informace o zajímavých webových stránkách a další.
Po celých 24 měsíců se pravidelně
scházel realizační tým projektu, který
komunikoval s řídícím orgánem,
zabezpečoval administrativní servis,
připravoval podklady pro jednání
pracovních skupin a Řídícího výboru,
organizoval semináře a další setkání,
ale také komunikoval s okolními
realizátory Místních akčních plánů.
Výstupem projektu je tedy Místní
akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Trhové Sviny. Tento dokument
definuje aktivity, které by ve svém
důsledku měly vést ke zlepšování
kvality výuky a výchovy v předškolních zařízeních, na základních
školách a v organizacích, které se
věnují zájmovému a neformálnímu
vzdělávání dětí do 15 let věku. Konkrétní aktivity z tohoto dokumentu
jsou rozpracovány do tzv. akčního
plánu. Celý dokument je uveřejněn
na www.mapvzdelavani.cz v části
ORP Trhové Sviny.
Lenka Pytelková
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