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ČTVRTÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto II.,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 
28. 11. 2019 Choceň 

 
ZÁPIS 

 
Program: 
 

1. Zahájení – uvítání 
2. Záměry ve Strategickém rámci MAP II. 
3. Vzdělávací aktivity pro rok 2019/20 – přehled 
4. Pracovní skupiny  
5. Festival vzdělávání – Kostelec nad Orlicí 
6. Výzvy MAS, Šablony pro školy – informace 
7. Vládní agentura pro sociální začleňování – Iveta Millerová - omluvena 
8. Závěr 

 
1. Zahájení 

 
V úvodu členka realizačního týmu Lenka Pelinková zahájila jednání Řídícího 
výboru a představila program. Jako zapisovatelka byla určena Petra Hrdličková. 
Jako ověřovatelka zápisu byla ustanovena Mgr. Edita Lipavská. Řídící výbor při 
zahájení není usnášeníschopný.  

 
2. Záměry ve Strategickém rámci MAP II. 

 

Realizační tým obdržel záměry do Strategického rámce MAP II, a to ze ZŠ Choceňského, 

ZŠ Zámrsk, MŠ Kaštánek Choceň, ZŠ a MŠ Zálší, MŠ Stromovka Choceň.  

O záměrech bude hlasováno per rollam, formou e-mailu v termínu 4. – 5. 12. 2019. 

 
3. Vzdělávací aktivity pro rok 2019/2020 - přehled 

 
Nadále běží dlouhodobé kurzy, a to Ředitel koučem, navazující kurz Systemické 
vedení týmu,  který začne od února, Učitel koučem, Učitel jako vědomý průvodce 
třídy, Pedagog mentorem. 
MAP nabízí také podporu týmové supervize, jako příklad dobré praxe byla 
uvedena školka MŠ Pod Smrkem, která je se supervizí velmi spokojena, paní 
ředitelka ocenila díky supervizi stmelení týmu. Podporou může také být 
individuální mentoring pro začínající učitele nebo naopak pro ty, kteří potřebují 
znovu povzbudit.  
V MAPu je možnost využít prostředků pro podporu strategického plánování na 
školách. 
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Dále byly předneseny dosud proběhlé jednorázové semináře, zejména pozitivní 
dopad měl seminář Triády – jiné vedení třídních schůzek – žák – rodič – dítě. Velký 
zájem byl také o téma Agresivní děti od SVP Mimóza, předností je konkrétní 
řešení případů s odborníky z praxe.  
 
V závěru bloku byly představeny připravované vzdělávací aktivity na rok 2020. 
 

4. Pracovní skupiny – výstupy 
 
Pracovní skupiny se nadále schází. Výstupem z pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost je moderní seznam knih pro druhý stupeň ZŠ podle jednotlivých ročníků. 

Velkým tématem pracovní skupiny pro rovné příležitosti je v současné době fungování 

učitele a asistenta ve třídě, Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě nabídla možnost 

náhledu do hodin.  

 

5. Festival vzdělávání – Kostelec nad Orlicí 
 
V termínu 31. 3. – 2. 4. 2020 se uskuteční festival vzdělávání v Kostelci nad Orlicí, 
podpora projektu Komenský 2020, a to k 350. výročí úmrtí Jana Amose 
Komenského. Festival je připravován pro širokou veřejnost. 

 
6. Výzvy MAS 

 
Šablony – chystají se Šablony III, pravděpodobně začnou od března 2020, budou 
pro školy a školky, nebudou již pro DDM a ZUŠ, nebude tam šablona na vzdělání, 
měla by tam být možnost zahraniční stáže. 
Konzultaci a bezplatnou podporu pro šablony poskytuje v MAS NAD ORLICÍ 
Michaela Švecová. 
 
Výzvy IROP – pro základní školy, na odborné učebny, pro neformální vzdělání. 
Výzvy PRV – pro školky, spolky, kmenové učebny, zázemí, sociálky, jídelny, dětská 
hřiště. 
 

7. Vládní agentura pro sociální začleňování – Iveta Millerová 
 
Iveta Millerová z Agentury pro sociální začleňování se omluvila, školení Řídícího 
výboru bude naplánováno na jiný Řídící výbor. 
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8. Závěr 

 
V závěru proběhla diskuze o potřebnosti tzv. mobilních poraden, kdy speciální 
pedagog nebo psycholog, logoped dojíždí přímo do školy, kde má možnost 
osobně vidět žáky v jejich prostředí. 
 

 
 
 
Zápis uskutečnila: Mgr. Petra Hrdličková Zápis ověřila: Mgr. Edita Lipavská 
 

                  


