
 

 

ZÁPIS  
2. setkání 

Pracovní skupiny financování 
 

MAP III Vysokomýtsko 
15. 2. 2023, 15:30 – 16:30 hod., ZŠ Sv. Čecha, Choceň 

 

Přítomni – za pracovní skupinu: PhDr. Zdena Müllerová, Mgr. Monika Bystřická Mandíková, Ing. Anna 
Ludvíčková, Bc. Martina Lorencová, Renata Benešová 
Omluveni – za pracovní skupinu: Jan Pažin 
 
Přítomni – za realizační tým: Petra Čejková, Veronika Pažinová 
Omluveni – za realizační tým: --- 
 
Body jednání: 

• Uvítání 

• Aktivity projektu MAP III 

• Informace z pracovní skupiny 

• Sdílení zkušeností 

• Diskuse 

• Závěr 

 
Průběh jednání: 
Petra Čejková a Veronika Pažinová uvítaly účastníky na druhém setkání pracovní skupiny financování 
 
Témata, která byla na setkání řešena 
 
Aktivity projektu: 

• Mapa vzdělávacího (ne)úspěchu – ve spolupráci s odborem školství Vysoké Mýto pořádáme setkání 
s tvůrci Mapy vzdělávacího (ne)úspěchu pro ORP Vysoké Mýto. Setkání se uskuteční 21. 3. 2023 od 
13:00 hod. na MÚ Vysoké Mýto. Na setkání jsou pozváni všichni ředitelé z ORP VM, zřizovatelé, 
pracovníci odboru školství a sociálního odboru. 
Více informací k mapě: https://www.mapavzdelavani.cz/vzdelavaci-problemy?orp=1252 
 

• Kompendium – ve spolupráci s psychoterapeuty Mgr. Milanem Jiroutem a Mgr. Ivanou Novákovu 
pořádáme setkání k vzniklému Kompendiu přístupu k dětem s poruchami chování s ohledem na 
školní prostředí. Setkání se uskuteční v sídle naší organizace v Kosteleckých Horkách. Tato aktivita 
navazuje na aktivitu z MAP II.  
 

• Evaluace – v lednu započala evaluace místního akčního plánování v území ORP Vysoké Mýto. 
Evaluace probíhá dle Evaluačního plánu 

 

• Schola Empirica – organizace zabývající se rozvíjením měkkých dovednosti u dětí prostřednictvím 
vědecky ověřených metodik: 

o Dobrý začátek – metodika zaměřené na mateřské školy 
o KiVa – metodika zaměřené na základní školy 

https://www.mapavzdelavani.cz/vzdelavaci-problemy?orp=1252
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/52_1672842731.pdf
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/52_1672842731.pdf
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/47_1677747442.pdf
https://www.scholaempirica.org/
https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/
https://www.scholaempirica.org/metodiky/kiva/


 

 

o Skills Builder – metodika pro rozšíření dovedností u žáků – komunikace, sebeřízení, řešení 
problémů a spolupráce 

- Napříč všemi pracovními skupinami zaznívají témata týkající se vztahů a chování dětí a žáků ve 
třídách, a to jak v MŠ tak v ZŠ. Na prevenci klimatu ve třídách, ale i v celých školách se Schola 
Empirica zaměřuje.  

- Výše uvedené metodiky budou probrány na pracovních skupinách MŠ, ZŠ, RP. 
 
Informace z ostatních pracovních skupin 
RT informoval členy PS financování o činnostech ostatních pracovních skupin, které se pravidelně schází, 
členové jsou aktivní, setkání se účastní a naplňují cíle pracovních skupin. 
RT seznámil členy s tématy, kterými se každá ze skupin zabývá: 
Pracovní skupina matematické gramotnosti 

- Téma: Zavedení nové informatiky s napojením na matematiku - Inspirativní návštěva Jana 
Coufala v ZŠ Litomyšl 

Pracovní skupina čtenářská gramotnost 
- Téma: Projekt „Nějvětší přání, které nikde nekoupíš“ pro žáky 3. – 5. tříd 
- Inspirativní výjezd do Pedagogické národní knihovny v Praze 

Pracovní skupina mateřské školy 
- Téma: Digitalizace v MŠ – setkání v MŠ Vraclav – sdílení a ukázka pomůcek a metod 
- Téma: Etika v MŠ – setkání v MŠ Pod Smrkem – ukázka vzniklé metodiky na podporu sociálních 

vztahů mezi dětmi 
Každá pracovní skupina definovala lídry/experty. RT zpracuje jejich seznam a zveřejní ho během měsíce 
března 2023 na webových stránkách projektu MAP. 
 
Další témata, o kterých RT pracovní skupinu informoval: 
Dopravní hřiště – MAS NAD ORLICÍ disponuje zapůjčeným mobilním hřištěm od společnosti BESIP. V květnu 
2023 bude po dobu třech týdnů postaveno v Chocni a bude k dispozici místním i přespolním mateřským 
školám a základním školám. 
 
Krycí jména – obdrželi jsme další zásilku hry v česko-ukrajinském jazyce. Hry distribuujeme do škol, kde mají 
ukrajinské žáky. 
 
Jeden svět na školách – v měsíci březnu 2023 proběhne již tradičně promítání dokumentárních filmů Jeden 
svět na školách. V našich městech Vysoké Mýto a Choceň realizuje tuto akci organizace z Ústí nad Orlicí, se 
kterou spolupracujeme. Promítání filmů se z těchto měst zúčastní žáci od 4. do 9. tříd. 
 
Ukázkové a sdílející hodiny – členky PS diskutovaly nad možností realizovat v našem území sdílené hodiny a 
ukázkové hodiny. V této aktivity vidí tyto pozitivní přínosy – sdílení napříč územím, aktivní učitelé dostanou 
příležitost ukázat zájemcům své inovativní metody výuky, navázání spolupráce, dlouhodobá spolupráce, 
levná forma dalšího vzdělávání pedagogů. Realizační tým probere námět této aktivity v ostatních pracovních 
skupinách. 
 
Další setkání pracovní skupiny proběhne 21. 3. 2023, městský úřad Vysoké Mýto  
Zapsala: Veronika Pažinová dne 15. 2. 2023 

https://www.scholaempirica.org/metodiky/skills-builder/
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/pracovni-skupiny-a-mistni-lidri/mistni-lidri-a-experti-map-iii

