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Setkání zástupců mateřských a základních škol ORP České Budějovice
Na přelomu října a listopadu se uskutečnilo dvoudenní setkání zástupců mateřských a
základních škol ORP České Budějovice v rámci projektu Místní akční plánování rozvoje
vzdělávání II v ORP České Budějovice (MAP II ORP ČB).
Akce se uskutečnila na Srní, na pořadu setkání bylo nejen vzájemné sdílení poznatků
každodenní praxe i novinek z nového školního roku, ale také navázání nových pracovních
kontaktů a především tematického vzdělávání pro vedoucí pracovníky škol.
Setkání bylo zahájeno 31. 10. 2019 v dopoledních hodinách hlavní koordinátorkou projektu
Mgr. Rychlíkovou. Dopolední i odpolední program byl z velké části věnován semináři, který
vedl Mgr. Žmolík na téma Řízení a manažerské dovednosti. Seminář byl primárně
koncipovaný pro vedoucí pracovníky, s cílem upevnit individuální řídící dovednosti a posílit
sebedůvěru v roli vedoucího.
V závěru odpoledního bloku se v krátkých vstupech představily školy ze Strýčic, Dubného a
Střížova, a také byly prezentovány novinky v oboru a informace o legislativních povinnostech
škol z hlediska přístupnosti webových stránek.
Druhý den setkání se především diskutovalo o nejpalčivějších problémech škol v rámci
tematických kulatých stolů. Kromě otázek financování se probírala inkluze a rovné příležitosti
pro všechny děti a žáky škol, aktuální potřeby škol v podpoře v oblasti vyhodnocování
klimatu a systematickému zavádění strategického plánování na úrovni jednotlivých škol.
Dalším širokým tématem je i otázka gramotností žáků a různých oblasti polytechniky – jak
vyplynulo z diskuze, je evidentní, že bez finanční podpory MŠMT a zřizovatelů škol se
především technické vzdělávání dopředu neposune.
Akce se zúčastnilo na 40 osob především z řad ředitelů škol ORP České Budějovice.
Zpětné reakce účastníků setkání nás přesvědčily, že obdobné setkávání je vítaná forma
spolupráce a si zaslouží pozornost. Příští setkání v rámci projektu MAP II ORP ČB
uskutečníme na přání účastníku opět v regionu jižních Čech.
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