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ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

5. setkání Pracovní skupiny pro vedení škol 

12. 01. 2023, ZŠ Lípa nad Orlicí 

 

Přítomni: Stanislava Březinová, Dagmar Sieglová, Petra Zakouřilová, Zuzana Brzokoupilová 

Hartmanová, Hana Špatenková, Jiří Němec, Simona Baláčková, František Klapal 

Omluveni: Jitka Kadrmasová, Eva Musilová, Hedvika Hloupá, Renata Horká, Martin Odl 

Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

Úvod: V úvodu setkání PS pro vedení škol RT přivítal účastníky. 

Členové RT informovali  přítomné o Mapě vzdělávacího (ne)úspěchu od PAQ Research, 

sociologické výzkumné organizace. Jejím cílem je přinášet výzkumné poznatky pro efektivní 

fungování vzdělávací a sociální politiky. V oblasti vzdělávání mapují a vysvětlují vzdělávací 

problémy, nerovnosti a wellbeing žáků. Mapu vzdělávacího (ne)úspěchu nabízí možnost zjistit 

nejenom stav v daném regionu, ale také to, jak se sociálně a ekonomicky podobné regiony od 

sebe liší ve stavu vzdělanosti. Informace stojí na velkém množství dat o vzdělávacích a 

sociálních problémech a také na informacích o financování základních škol. RT měl k dispozici 

materiály, kde byly údaje z Královehradeckého kraje a některá konkrétní data i o ORP Kostelec 

nad Orlicí. Následně proběhla velmi živá debata o daném tématu a představených zjištěních a 

datech. Pracovní skupina se shodla, že by bylo užitečné přizvat do skupiny zástupce projektu 

PAQ research a zavést s nimi diskuzi na některé problémy území, které z Mapy vzdělávacího 

(ne)úspěchu vyplívají. 

Skupina se ještě sama vrátila k minulému bodu programu, kterým byl Dokument MAP a jeho 

aktualizace. Členové diskutovali o Implementačních aktivitách, konkrétně o vzdělávání pro 

vedení škol a pedagogy. Shodli se na tom, že na základě jejich konkrétní zkušenosti s tímto 

vzděláváním jsou rozhodně pro zachování této možnosti v připravovaném projektu MAP IV. 

Ve třetím bodě programu se členové PS společně s členy RT zamýšleli nad vhodnými 

kandidáty, které je možné oslovit v rámci identifikace místních lídrů. Od členů z řad vedení MŠ 

přišel návrh na oslovení paní ředitelky z MŠ Jeníkovice, která velmi dobře pracuje a 

využívá diagnostiku Klokanův kufr. RT byl vyzván, aby oslovil ředitelku MŠ Jeníkovice 

V závěru RT informoval členy pracovní skupiny o chystané evaluaci. Evaluováno bude celé 

období projektů MAP I, MAP II a MAP III. Součástí budou strukturované rozhovory s řediteli 

škol a se členy pracovních skupin. Vypracovány budou také evaluační dotazníky, které budou 

zaslány pedagogům, členům Řídícího výboru, zřizovatelům a rodičům  
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Úkoly pro RT: Zajistit zápis z jednání PS a jeho zaslání všem účastníkům, umístění zápisu na 

web projektu. Oslovit ředitelku MŠ Jeníkovice. 

 

                                      

Příští setkání: 

Kde: RC Erbenka 

Kdy: 14. 02. 2023 

Vyhotovil: Jan Kučera 


