Zápis z Workshop pro ředitele ZŠ a MŠ na téma:

„Změny ve školství“
pořádanéhov rámci projektu MAP II ORP Strakonice

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074
Místo konání:

zasedací místnost v budově Ministerstva zemědělství, MAS Strakonice

Datum a čas:

21.5.2019 od 8:30 do 14 hodin

Přítomni:

dle prezenční listiny

Lektoři:

Mgr. Pavel Zeman a Mgr. Martina Košťálová

Workshop pro ředitele MŠ a ZŠ ORP Strakonice zahájil Mgr. Pavel Zeman přednáškou na
téma změny právních předpisů od 1.1.2020, jednalo se především o novelu ŠZ č. 101/2017
Sb., reformu financování §161, výkaznictví, posílení normativních rozpočtů MŠ a ZŠ. Mgr.
Zeman názorně předvedl výpočty PHmax pro MŠ, ZŠ, malotřídní školy a školní družiny.
V závěru pak zodpověděl dotazy ředitelů na uvedené téma.
Mgr. Martina Košťálová vysvětlila metodiku práce s žáky s SVP a plánované změny ve
vyhlášce č.27/2016 Sb. Poukázala na jednotlivé formy a metody práce učitelů s heterogenním
kolektivem dětí a žáků, a to s žáky s SVP,ale také s nadanými žáky. Ředitelé se zapojili do
diskuze a uváděli vlastní zkušenosti s prací s žáky s SVP a nadanými žáky. Dále se zabývali
vlivem médií na inkluzivní vzdělávání, asistenty pedagogů a jejich využití v souvislosti
s plánovanými změnami ve vyhlášce č. 27/2016 Sb.
Na konci workshopu byla diskuze, kde se projednávali konkrétní problémy na dané téma na
území ORP Strakonice, především o přidané hodnotě vzdělávání v jednotlivých typech škol a

práci s dětmi a žáky ve škole zřizované podle §16. Workshopu se zúčastnili zástupci
školského odboru MěÚ Strakonice, kteří se také zapojili do diskuze. Odborníci z řad
pedagogů a zástupci školského odboru byli seznámeni s výstupy dotazníkového šetření dle
metodiky rovných příležitostí a prodiskutovali navrhovaná opatření, které vypracovala PS
rovné příležitosti. Přítomní s návrhy opatření souhlasili a doporučili je k zapracování do
strategické části dokumentu MAP II.
Cílem workshopu bylo seznámit účastníky se změnami právních předpisů ve školství a
metodikou vzdělávání dětí a žáků se speciálními potřebami a nadaných žáků, cíl byl naplněn,
také byla prodiskutována opatření identifikace příčin problému z hlediska rovnosti a návrhy
opatření reagující na zjištěné příčiny problému pro ZŠ, MŠ a neformální vzdělávání v ORP
Strakonice.

Ve Strakonicích dne 21.5.2019
Jméno a podpis zhotovitele zápisu: Ing. Iveta Švelchová

