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ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

1. setkání Pracovní skupiny pro vedení škol 

2. 6. 2022, Základní škola Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí 

 

Přítomni: Stanislava Březinová, Dagmar Sieglová, Zuzana Brzokoupilová Hartmanová, Jiří 

Němec, Jitka Kadrmasová, František Klapal, Renata Horká, Martin Odl 

Omluveni: Eva Musilová, Petra Zakouřilová, Hana Špatenková, Hedvika Hloupá, Simona 

Baláčková 

Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

Úvod: V úvodu setkání PS pro vedení škol seznámil realizační tým účastníky s projektem 

MAP lll. Byly vysvětleny pravidla setkávání (minimálně 6x za projekt).  

V rámci činnosti PS musí být zohledněna problematika rozvoje potenciálu každého žáka, dále 

bude nedílnou součástí práce PS digitální gramotnost a využití ICT v souvislosti se zaměřením 

dané PS. Dalším úkolem PS bude identifikace místních lídrů a jejich zapojení do PS a do dalších 

aktivit v území. PS bude mít aktivní podíl na celém procesu společného plánování  a aktualizaci 

dokumentu MAP lll, bude též úzce spolupracovat s PS financování. 

Další náplní PS bude evaluace procesu místního akčního plánování, zástupce RT seznámil PS 

s různými nástroji evaluace (kulaté stoly, diskuzní skupiny, evaluační skupiny, dotazníky, 

strukturované rozhovory, sdílení v území apod.). 

Diskuze: Účastníci PS se v diskuzi zaměřili na tvoření obsahu PS. Jednotlivé návrhy jsou 

zaznamenány v bodech a budou dále rozpracovány na dalších setkáních pracovní skupiny: 

 Vytvoření seznamu místních lídrů – inspirativních lidí z jednotlivých škol na území 

MAP III. Seznam společnými silami vytvoří ředitelé škol, ti navrhnou, kteří z pedagogů 

z jejich školy by měli být do seznamu zařazeni. Vytvoří se tabulka, do níž budou 

postupně zaznamenáváni inspirativní lidé – v tabulce bude zmíněno jméno člověka, 

škola, téma a jakým způsobem je možné domluvit si schůzku, případně se přijet za 

daným člověkem inspirovat. Tabulka se následně umístí na webové stránky projektu. 

 Na posledním setkání ředitelů, které proběhlo na konci projektu MAP II, přijel s řediteli 

podebatovat Jan Grulich, senátor a ředitel Základní školy a Mateřské školy TRIVIUM 

PLUS v Dobřanech, který po debatě o stavu českého školství a jeho směřování pozval 
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ředitele, aby se přijeli podívat k němu do školy. Proto padl návrh, že by se mohlo někdy 

konat výjezdní zasedání pracovní skupiny. 

 Otevřené tematické setkání Pracovní skupiny pro vedení škol, kam by byli pozváni 

ředitelé z celého území projektu MAP III. Na setkání by bylo ustanoveno jedno či více 

témat týkajících se ředitelské profese a probíhaly by diskuze ve stylu kulatých stolů. 

V rámci těchto setkání by si ředitelé vyměnili zkušenosti a inspirovali se. Setkání budou 

probíhat dvakrát ročně. První tematické setkání proběhne ve čtvrtek 13. 10. 2022 od 

13:00, místo bude upřesněno.  

Následně proběhla volby předsedy pracovní skupiny, předsedkyní byla zvolena Stanislava 

Březinová.  

 

Úkoly pro RT: Zajistit zápis z jednání PS a jeho zaslání všem účastníkům, umístění zápisu na 

web projektu. Prodiskutovat harmonogram rozpočtu projektu s PS financování. Požádat 

jednoho z členů PS s minimálně pětiletou pedagogickou praxí o doložení životopisu dle 

Postupů MAP III. Vytvoření sdílené tabulky, kam budou ředitelé škol zaznamenávat inspirativní 

osoby. 

Administrativní okénko: předání DPP účastníkům PS, podpis prezenční listiny. 

 

 

 

                                      

Příští setkání: 

Kde: Hostinec U Hubálků 

Kdy: 29. 8. 2022 v 11:00 

Vyhotovila: Anna Plocková  
 

 

 

 

 

 

 


