
 
 

 

Zápis ze setkání zástupců ZŠ k projektu MAP – ORP Strakonice 

konané dne 14. dubna 2016 od 9,30 hodin, 

Zasedací místnost MZe Strakonice 
 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

Program setkání:  

1) Informace o průběhu MAP  

2) Sestavení pracovních skupin  

3) Agregované výstupy z dotazníkového šetření MŠMT  

4) Projekty zjednodušeného financování „šablony“  

5) Diskuze a závěr 

 

 

1. Informace o průběhu MAP  

Setkání zástupců ZŠ projektu MAP – ORP Strakonice zahájil Ing. Ouška a představil projekt „MAP – 

ORP Strakonice“ – jehož realizátorem je MAS Strakonicko, z. s., 

Ing. Kubešová popsala průběh realizace, realizační tým, klíčové aktivity, témata, platformy MAP, 

harmonogram projektu, cíle projektu, atp.  

 Harmonogram projektu, postup prací na projektu:  

- Analytická část projektu (do září 2016)  -   vznikne strategický rámec priorit do r. 2023,  3 SWOT 

analýza, dohoda o  investičních prioritách. 

Zpracování na základě výstupů dotazníkového šetření na školách ze strany MŠMT, analýz místních 

strategických dokumentů a zejména výstupu setkání ředitelů ZŠ, MŠ, zřizovatelů a dalších aktéru 

vzdělávání v území ORP Strakonice. 

Tvorba MAP  (září 2016 – únor 2018) finální MAP, který obsahuje aktivity jednotlivých škol (školní 

MAPy), aktivity spolupráce a investice:  semináře, školení zaměřené na povinné a doporučené 

opatření MAP, setkávání ředitelů škol a pedagogů, kulaté stoly = hledání možností spolupráce mezi 

školami a dalšími  aktéry ve vzdělávání v území. 

Zástupci ZŠ byli požádáni o zaslání podkladů ke zpracování analýzy MAP. 

2. Sestavení pracovních skupin 

V rámci povinných opatření MAP byly ustanoveny  Řídícím výborem MAP pracovní skupiny a 

vybráni vedoucí pracovních skupin: 

PS předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Vedoucí skupiny:  

Mgr. et Mgr. Jana Kovandová 

 

-zástupkyně ředitele MŠ Lidická Strakonice, 

odd. prac. Holečkova 413 

 

PS Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Vedoucí skupiny: 

Mgr. Zuzana Koutenská 

 

-učitelka ZŠ Povážská Strakonice 

 



 
 
PS Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků  

Vedoucí skupiny: 

Mgr. Roman Krejčí -ředitel ZŠ a MŠ Střelské Hoštice 

 

 

Zástupci ZŠ byli požádáni o účast v pracovních skupinách a o předání informací o pracovních 

skupinách dalším pracovníkům školy. 

3. Agregované výstupy MAP 

Přítomní byli seznámeni s výstupy dotazníkového šetření MŠMT, které proběhlo na konci roku 2015. 

Dotazník vyplnily všechny základní školy na území ORP Strakonicko. Data byla rozdělena pro 

následující oblasti:  

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání  

            Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

            Rozvoj jazykové gramotnosti 

            Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  žáků 

            Podpora polytechnického vzdělávání 

            Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších kompetencí žáků 

            Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ      

            Rozvoj infrastruktury ZŠ     

 

4. Projekty zjednodušeného financování „ šablony“ 

Ing. Dědíková podala základní informace k připravovaným projektům zjednodušeného financování 

zaměřeného na základní školství.  

 

5. Diskuze a závěr 

Proběhla diskuze k předchozím tématům.  Zúčastnění si vyměnili své poznatky a zkušenosti v rámci 

probíraných témat. Řešili spolu problémy, které trápí jednotlivé školy, ale i celý resort školství.  

Předávali si zkušenosti s řešením jednotlivých problémů. Tato diskuze byla přínosná i pro realizační 

tým, který se dozvěděl  více o problematice regionálního školství a možnostech řešení uvedené 

problematiky. Zástupci projevili zájem o uspořádání společných kulatých stolů a o školení. 

Ing. Ouška poděkoval všem za účast a jednání ukončil. 

 

 

Zapsala: Ing. Iveta Švelchová …………………………. 

 

 


