ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAP ORP ČB

26. 1. 2017, Pedagogická fakulta JČU, Dukelská 9, České Budějovice
Přítomni dle prezenční listiny

Zástupci projektového týmu MAP přivítali přítomné, poděkovali za čas, představili členy týmu a pak
se představili ostatní členové pracovní skupiny. Vedle pracovní skupiny Základní vzdělávání (dále jen
PS ZŠ) jsou ustanoveny od ledna 2017 ještě pracovní skupina Předškolní vzdělávání a pracovní
skupina Zájmové a neformální vzdělávání, která nemá zatím dostatečný počet členů.
Dále byly představeny cíle práce na projektu za rok 2016 – splněn Strategický rámec MAP, opatření
do budoucna, atd. Cílem pro rok 2017 je kromě aktualizace SR MAP a finální podoby dokumentu MAP
také nastavení akčního ročního plánu, který především se bude vytvářet pomocí pracovních skupin.
Akční plán má obsahovat projekty jednotlivých škol, kooperační projekty a investiční aktivity.
Setkávání PS také slouží jako možnost diskuze na problémy a přínosem pro účastníky je mimo jiné
také vzájemné vyměňování zkušeností apod. Místní akční plán není jen sběr záměrů škol, ale
především vazba v komunikaci, nastavení komunikačních mechanismů v území. Školy ČB se setkávají
pravidelně dle iniciativy magistrátu jako zřizovatele, ale není zde žádná platforma kromě MAP, která
by zahrnula všechny subjekty zabývající se vzděláváním.
Projekt MAP je také o síťování, propojování existujících projektů a aktivit dotýkajících se vzdělávání
v území. Pan Procházka z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity představil jejich projekt fakultních
škol JU, posílení praktické výuky, prostředky na uváděcí učitele, řízení práce s uvádějícími učiteli,
možnost stát se fakultní školou je stále otevřená. Projekty Jihočeské univerzity jsou již schváleny –
budou vytvářeny sítě kolegiální podpory, podpora pregramotností a sítě gramotností, podpora
učitelů ČJ a MA tvorba sítí, nové metody a jejich zavádění do praxe… Více viz samostatná příloha
tohoto zápisu.
Všechny tyto informace a dokumenty z oblasti vzdělávání jsou pravidelně uveřejňovány na stránkách
projektu www.mapvzdelavani.cz, kde je propojeno 12 ORP z Jižních Čech, kde se realizuje také místní
akční plán. Je zde i zalogovaná část s možností chatu pouze pro registrované uživatele, do které byly
zřízeny přístupová hesla zástupcům MŠ a ZŠ z daných 12 ORP zapojených do MAP.
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Dále bylo členy realizačního týmu připomenuto, že účast v pracovní skupině je finančně ohodnocena,
bude se proplácet kvartálně. Jedno ze setkání pracovních skupin je plánováno také jako výjezdní
zasedání všech PS, pravděpodobně v září 2017, na Moravě. Diskuze nad vhodným termínem, termíny
prázdnin a dalšími důležitými daty v území, např. dne 11. května bude Pedagogický den na Jihočeské
univerzitě, dále nás pan Procházka pozval na otevřené přednášky na PF, mj. s Českou školní inspekcí,
kvartální setkávání v rámci projektu.
Akční plánování v MAP vychází také ze šablon. Co by se mělo dle členů PS dát do šablon 2? Zástupce
MAP ORP ČB je také zapojen do celorepublikové pracovní skupiny Vzdělávání, která se sešla 24. ledna
v Praze. Realizátorům MAP v ČR byl nejdříve rozeslán dotazník ohledně možných záměrů do šablon,
z 200 ORP se vrátila zhruba polovina; šablony se tedy nyní začínají připravovat…
Diskuze: Šablony už nyní čerpáme, pozice máme personálně obsazeny, šablony 2 by měly navazovat
lineárně na šablony 1. Personální zajištění společného vzdělávání by mělo jít mimo, tedy z národních
zdrojů přímo, nutno zajistit co nejrychleji. Převládá nejistota ve financování MŠ (Chůvy, apod.).
V šablonách doposud zcela chybí dále např. podpora jazyků, ale všichni se shodli, že je důležité
soustředit se na šablony 1, na které navážou šablony 2.
V šablonách se objevují i věci mimo výuku, což zástupce škol úplně nezajímá, šlo o podporu inkluze,
ale dle praxe to moc nepomohlo, např. školní asistent nepomůže výuce, asistent pedagoga se nedá
personálně obsadit, chybí lidé.
Magistrát jako zřizovatel by měl vstoupit do iniciativy plošného řešení těchto problémů a šablony by
měly být pouze pro nadstavbu výuky (rodilé mluvčí apod.), tak by to mělo ideálně fungovat.
Na úrovni MPSV se diskutuje otázka pracovní pozice sociální pedagog, propojuje školu s rodinou a
neziskovkami.
Rektorát Jihočeské univerzity zvažuje práci s absolventy, zatím na bázi dobrovolnosti, databáze
volných pracovních míst řešena individuálně školami. Od února 2017 bude zprovozněn link na webu
Jihočeské univerzity, což všichni přítomní velice přivítali.
Diskuze nad projekty do budoucna do akčního plánu:
1. Byla by zde potřeba dovážet děti do středních škol, dělat dílny ve školách, efektivnější je vzít děti
do vybavených dílen, kde opravdu něco budou vytvářet, např. Stavárna vede volitelný předmět
technické vzdělávání pro žáky základní školy. Bylo by dobré vytvořit Síť škol na podporu
polytechnické výuky, spolupracovat s Jihočeskou hospodářskou komorou, musí to jít přes ty střední
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školy, ale ne přes firmy, protože školy to zajistí vč. BOZP, bylo by dobré zapojit i Pedagogickou fakultu
JČU, která by mohla zajistit studenty jako dozor při výjezdech…
Takto to už funguje v Bavorsku, kde školy spolupracují s podniky, které si tak vychovávají své budoucí
zaměstnance, MAS Rozkvět na přenos této dobré praxe realizovala v minulosti tříletý projekt.
2. Dále by bylo dobré podporovat jazykovou výuku, dříve to fungovalo přes různé programy jako
Speak together, agentura Whats English, rodilí mluvčí přes agenturu, apod. Otázka kvality, je potřeba
zabezpečit, aby měli pedagogickou praxi, ne jenom rodilý mluvčí. Většina škol potřebuje angličtinu, o
němčinu není takový zájem.
Opět se nabízí spolupráce s Pedagogickou fakultou, studenti na praxe do škol, ale mají pouze 40
hodin praxe za své studium.
3. Je potřeba řešit také oborové vzdělávání učitelů, otázka oborového, ale pravidelného vzdělávání
pedagogů, ale není zakotveno v metodikách, mělo by se řešit institucionálně, asi přes NIDV, státní
instituce pilotně formou projektů? Mělo by to zahrnovat osobnostní plán rozvoje, profesní portfolio,
rozvojový plán školy…
Chybí vnitřní teambuilding pro několik škol, ale i pro pedagogický sbor v jedné škole, potřeba
stmelování kolektivu, sdílení názorů, prevence proti syndromu vyhoření, duševní zdraví učitele,
duševní hygiena PP, zvládání stresu… Otázkou je, zda v době vyučování nebo vyhlásit ředitelské volno
a učitele vyslat na adaptační den, pedagogové v tom nesmí vidět další práci. Např. Katedra výchovy
ke zdraví JU nabízí různé programy pro učitele…

Další setkání pracovní skupiny: 30. 3. 2017 Šindlovy Dvory

Zápis provedla: Jaroslava Mitášová (manažerka projektu MAP ORP ČB)
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