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Zápis Setkání Partnerství MAP Sedlčansko  
11. dubna 2018 od 15.00 ZŠ Propojení Sedlčany 

 

 

Program setkání Partnerství : 

1) úvodní informace Petra Halady 
2) MAP II – první rok realizace 
3) Dotazníková šetření 
4) Diskuze 

Přítomni: viz. prezenční listina 

 

Petr Halada přivítal přítomné na 1. setkání Partnerství v projektu MAP II a zvlášť P. 
Schnaidera za KAP  

Ad. 1.  

Petr Halada představil závěry šetření České školní inspekce ke kvalitě a efektivitě vzdělávání v České 
republice, jak je prezentovala na setkání se zástupci zřizovatelů škol a kde se snažila vysvětlit pojem a 
smysl RVP. 

ČŠI zjistila, že existuje významný rozdíl mezi očekávanými výstupy RVP a výsledky žáků. Z prezentace 
vyplývá, že jen malé procento škol je schopno naplňovat RVP v jednotlivých předmětech. ČŠI to 
přisuzuje předimenzovanému obsahu učiva a s tím související nedostatky v základních znalostech a 
dovednostech.  Zajímavým výsledkem šetření je také zjištění velmi nízkého sebevědomí pedagogů.  

Prezentaci ČŠI naleznete na stránkách MAS – MAP II zde:  

http://www.mas-sedlcansko.eu/wp-content/uploads/2019/04/PPT-VZ_CSI-
2017_2018_Z%C5%99izovatel%C3%A9-2.4.2019-k-rozesl%C3%A1n%C3%AD.pdf 

Dále Petr Halada referoval o reformě financování regionálního školství, která vstoupí v platnost 
1.1.2020. 

Ad. 2.   

Eva Zirhutová jako odborný garant připravila přehled aktivit v rámci implementačních programů, 
rozvíjených v průběhu prvního roku MAP II a předestřela další rozšiřování programů a obohacování o 
další aktivity. 
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Programy: 

Kvalitní škola – program zaměřený na podporu, setkávání a sdílení ředitelů škol 

Čtenářská gramotnost – zahrnuje čtenářskou gramotnost i pregramotnost, spolupráci s MK Sedlčany, 
s MAP Voticko 

Matematická gramotnost – program opět zahrnuje i matematickou pregramotnost, začlenění 
logických a deskových her (také do zájmového vzdělávání), program ABAKU, UBU, vyvíjení pomůcek 
pro diferencovanou výuku 

PEPSI program/Rovné příležitosti – odborné semináře pro pracovníky ŠPP, Linka první 
pomoci a užší spolupráce s Monikou Veselou (SVP Dobřichovice),  
Nově zavádíme dlouhodobý vzdělávací kurz OSV pro pedagogy 1. a 2. stupně s lektorkou Jaroslavou 
Haisovou 

Součástí programu jsou také vzdělávací dílny pro rodiče. 

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  
Žákovský parlament  
Místně zakotvené učení 

Více informací naleznete v prezentaci umístěné na stránkách MAS – MAP II: 

 http://www.mas-sedlcansko.eu/wp-content/uploads/2019/04/Partnerstv%C3%AD-11.4.2019-.pdf 

 

Ad. 3.  

Stručnou informaci k probíhajícímu dotazníkovému šetření podala Radmila Veselá, 
manažerka projektu. Realizační tým na základě požadavků Ministerstva školství připravil 
dotazník k oblasti Rovné příležitosti, v současnosti jsou data získávána zpět ze škol, budou 
analyzována a výstupy předány na KAP, aby mohly sloužit jako podklady ke tvorbě Školské 
inkluzivní koncepci kraje. Některá data mohou být využitelná i pro rozsáhlejší šetření potřeb 
škol, které v území proběhne na podzim. Na podobu tohoto šetření bude mít Realizační tým 
větší volnost a výstupy tedy budou bezprostředně využitelné k plánování dalšího rozvoje 
školy. 
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Ad. 4. 

V diskusi vystoupil Pavel Schnaider a potěšil účastníky ohodnocením jejich práce. 

Radmila Veselá pozvala přítomné ředitele na seminář ke změnám ve financování 
regionálního školství, který proběhne 27.5. na ZŠ Propojení v Sedlčanech od 8 do 11 hodin. 

 

Po ukončení Partnerství následovalo jednání Řídícího výboru.  

 

 

 

 

 

 


