
MAP SEDLČANSKO 



Partnerství/Řídící výbor 11.4.2019 
 

 

 

program setkání: 

1. Zpráva ČŠI o stavu vzdělávání v ČR 

2. První rok realizace projektu MAP 2 

3. Dotazníkové šetření  

4. Diskuze 



Realizované implementační programy MAP 2 
 

Kvalitní škola 
 
Čtenářská gramotnost 
 
Matematická gramotnost 
 
PEPSI program/Rovné příležitosti 
 
Zelená nejen pro kluky 
 
Řemeslná a manuální zručnost 
 
Žákovský parlament 
 
Místně zakotvené učení 



Kvalitní škola/vedoucí pracovníci škol 

 

Vzdělávání vedoucích pracovníků 
škol: dílny, semináře 
 
 Komunikace s rodiči 
 Program OSV 
 Ředitel zavalený povinnostmi 
 

Sdílení zkušeností 
 
 

………………Společné plánování 
rozvoje vzdělávání v území 
 
……………. Regionální pomoc 
ředitelům škol s vybranými 
aktivitami  
 



OSV (osobnostně sociální výchova) – sdílený cíl 
 

 

Jaké dovednosti a schopnosti pro život bychom měli rozvíjet u dětí 
 školního věku? 

Výsledek dotazníkového šetření na setkání  vedoucích pracovníků škol Sedlčanska 20. února 2019 
 
 
Max. počet bodů 160 

 
1. Rozumové schopnosti – kriticky, logicky myslet 141 bodů 
 
2. Dovednost řešit  obtížné situace,  rozhodovat se – znalost obecných postupů řešení problémů a 
    situací 139 bodů  
 
3. Schopnost vytvářet dobré mezilidské vztahy: spolupracovat, respektovat, tolerovat...  138 bodů 
 
4. Schopnost vytvořit pozitivní vztah k sobě samému, znalost svých silných a  slabých stránek, 
    schopnost regulovat své chování, sebekontrola, sebeovládání, odpovědnost  132 bodů 
 
5. Dovednost všestranně a efektivně komunikovat – komunikace v různých situacích (informování, 
    odmítání, přesvědčování, vyjednávání, asertivní komunikace...) 128 bodů 
  
 

 



Výstupy semináře Ředitel zavalený povinnostmi 
lektor Miroslav Hřebecký  

 
 

 
přímá pomoc 

Dopomoc s realizací projektů (šablony...) 
Spolupráce na přípravě komunitních akcí  
Plánování rozvoje vzdělávání na škole (spolupráce na vytvoření plánů rozvoje) 
  
zjišťování informací 

Zjišťování informací o dostupných kvalitních službách: právní servis, IT, archivní služby…; 
Vyhotovení výtahů a souhrnných informací z oblasti vzdělávání (revize RVP, data ČŠI...) 
 
zprostředkování kontaktů a spolupráce s externími odborníky 

 
zprostředkování sdílení zkušeností a informací 

Organizování společných setkání 
Sdílení vzorů administrativních dokumentů 
 
 
zajištění vzdělávacích akcí pro vedoucí pracovníky škol 

Seminář: Změny financování regionálního školství 
 
 
  
Pro ředitele, kteří se nemohli účastnit semináře v únoru 2019 nabízíme reprízu 9. května 2019 od 14.00 h. 
  



Čtenářská  gramotnost 

Čtenářská pregramotnost v MŠ 

  Práce s knížkou/čteme s nečtenáři   

Čtenářská gramotnost v ZŠ 

  Provázející vzdělávání, ČG  v tematických    

okruzích výukových předmětů 

 

Spolupráce s knihovnou Sedlčany 

 

Spolupráce s MAP Voticko 

 

Spolupráce s národní sítí MAS a 

subjekty MŠMT 

 



Matematická  gramotnost 

Matematická pregramotnost 

  Předmatematické představy ve výukových blocích MŠ 

  Logické a deskové hry v MŠ; v domově důchodců 

  ……………………………………. Dny s matematikou   

Matematická gramotnost v ZŠ 

  Základní matem. operace – diferencovaná výuka 

   Využití logických her ve výuce: Abaku, UBU...  

   Aplikační úlohy, provázanost matematiky s rozvojem 

regionu, práce s regionálními daty 

…………………………Větší zapojení leaderů z regionu 

………….Blok vzdělávacích dílen pro  pedagogy 2.st. 

Logické a deskové hry v zájmovém  vzdělávání 

Školní družiny, školní kluby, herní odpoledne s des- 

kovými hrami,  

 

 

 



        



 

 



PEPSI program/Rovné příležitosti 

 

Užší spolupráce s SVP Dobřichovice,  
etopedkou Monikou Veselou 
Využívání modelu IVYP při řešení výchovných 
problémů 
Linka první pomoci 
……Užší spolupráce s lektorkou OSV J. Haisovou 
 

Vzdělávací semináře s psychologem 
Richardem Braunem 
Diagnostické testy 
………získání certifikátu k používání diagn. testů 
 

Dlouhodobý vzdělávací kurz OSV pro 
pedagogy 1. a 2. stupně, lektorka Jaroslava 
Haisová 
……………..Efektivní komunikace v předmětech 
ČJ a literatura a OV 
 

Spolupráce s rodiči 
Cyklus vzdělávacích dílen 
……………Užší spolupráce s centrem Petrklíč 
 

Podpora práce asistentů pedagoga  
 

 
 
 

 



OSV – osobnostně sociální výchova 
 

Jaké dovednosti a schopnosti pro život bychom měli rozvíjet u dětí 
 školního věku? 

Výsledek dotazníkového šetření na setkání  vedoucích pracovníků škol Sedlčanska 20. února 2019 
 
 
 
Max. počet bodů 160 

 
1. Rozumové schopnosti – kriticky, logicky myslet 141 bodů 
 
2. Dovednost řešit  obtížné situace,  rozhodovat se – znalost obecných postupů řešení problémů a 
    situací 139 bodů  
 
3. Schopnost vytvářet dobré mezilidské vztahy: spolupracovat, respektovat, tolerovat  138 bodů 
 
4. Schopnost vytvořit pozitivní vztah k sobě samému, znalost svých silných a  slabých stránek, 
    schopnost regulovat své chování, sebekontrola, sebeovládání, odpovědnost  132 bodů 
 
5. Dovednost všestranně a efektivně komunikovat – komunikace v různých situacích (informování, 
    odmítání, přesvědčování, vyjednávání, asertivní komunikace...) 128 bodů 
  
 

 



        



        



Zelená nejen pro kluky 

Dílenský výrobek 

Dřevěný šperk 

Deskové hry 

 

Podpora tvořivosti a manuální zručnosti 

ve školních družinách 

 

Podpora manuální zručnosti v MŠ 

Textilní program v MŠ 

……………………………..Dřevěný program v MŠ 

 

Žákovský parlament 

Místně zakotvené učení 

Pověsti Sedlčanska 

……………………….Environmentální program 

 

 

 

 

 

 

 



        





                         a 



šperkovnice 



        



        



        



        



        



Dárek pro vedoucího parlamentu 
 

Petra Haladu 
 
„Dárek pro starostu - model Kamýku, za to jak se o něj dobře stará a má nápady.“ 
 



Dárek pro vedoucího parlamentu 
 

Janu Němcovou 
 
„Nový dům s elektrárnou a dalšími vymoženostmi, za to, že nám ve všem pomáhá a hezky 
nás vede“. 
 



Dárek pro vedoucího parlamentu 
 

Lukáše Koláře 
 
„Papoušek, policejní stanice a hlavně pes v boudě, který ho má chránit.“ 



Dárek pro vedoucího parlamentu 
 

Hanu Vošahlíkovou 
 
„Pro kočku Hanku, která dobře vede školu a je úplně nejvýš a všechno jí to klape.“ 



Poděkování 

 

Obci Kamýk nad Vltavou – partnerovi projektu MAP 

ORP Sedlčany za vytvoření podmínek pro SVP 

SVP Dobřichovice – etopedce Monice Veselé  

Základní umělecké škole Vladimíře Křenkové a Dianě Pinkasové 

Městské knihovně Sedlčany, Janě Roškotové, Aleně Budkové  

školám, které umožňují setkávání pedagogů v rámci pracovních 

skupin: 1. ZŠ Sedlčany, 2.ZŠ Propojení, ZŠ Nechvalice, Gymnáziu 

Sedlčany   

školám, na kterých se ověřují nové programy 

pedagogům a nepedagogickým pracovníkům, kteří pomáhají 

realizovat vzdělávací programy 

externím spolupracovníkům Miroslavu Hřebeckému a dalším 


