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Výjezdní setkání zástupců mateřských a základních škol ORP České Budějovice
V prosinci se uskutečnilo další setkání zástupců mateřských a základních škol v rámci projektu Místní akční
plánování rozvoje vzdělávání II v ORP České Budějovice (MAP II). Na programu dvoudenního setkání bylo
nejen vzájemné sdílení poznatků, zkušeností i zážitků z každodenní pedagogické praxe, ale i navázání
nových pracovních kontaktů.
Program setkání byl zahájen hlavním manažerem projektu Ing. Krejčíčkovou, na pořadu bylo především
poskytnutí hlavních informací o projektu MAP II, včetně informací o postupném rozšiřování odborného
projektového týmu a možnostech spolupráce s Jihočeskou univerzitou a dalšími partnery.
Doc. RNDr. Koldová, PhD., děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity při této příležitosti
představila vize a oblasti možné spolupráce i dalšího směřování rozvoje činnosti fakulty a některých
kateder. Možnosti a nabídku v oblasti celoživotního vzdělávání odprezentovala Ing. Havelková z oddělení
CŽV JU.
V rámci tematických kulatých stolů se diskutovalo o nejpalčivějších problémech škol. Kromě otázky
financování se probírala inkluze a rovné příležitosti pro všechny děti a žáky škol. Dalším širokým tématem
je i otázka gramotností žáků. Účastníci mj. konstatovali, že je evidentní, že bez podpory MŠMT a
zřizovatelů škol se technické vzdělávání dopředu neposune.
Druhý den setkání byl věnován příkladům dobré praxe. Velmi sofistikovaně a s nadšením o svých školách
a školkách pohovořili jednotliví ředitelé nebo přímo i zřizovatelé. Kolegům se zde představili MŠ, ZŠ a SŠ
pro sluchově postižené České Budějovice, Waldorfská škola České Budějovice, Dětská skupina Kvítek JU
a Svobodná ZŠ a lesní MŠ Doma v lese.
Společné setkání zakončila opět manažerka projektu, mj anotací aktivit projektu na rok 2019. Opakovaně
bylo upozorněno na probíhající aktualizaci Strategického rámce MAP ORP ČB.
Akce se zúčastnilo celkem 42 osob, především z řad ředitelů škol ORP České Budějovice. Zpětné reakce
nás přesvědčily, že setkávání je vítaná forma spolupráce a zaslouží si i nadále iniciovat tuto formu,
optimálně rozvíjející vzájemnou komunikaci mezi partnery projektu, kooperace a sdílení.
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