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Zápis z 8. zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání pro území Blovicka a Přešticka
Místo jednání: v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, Husova 465, 334 01 Přeštice
Datum jednání: 12.5. 2022 od 14,00 hod.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Informace o probíhajících aktivitách v rámci MAP II
Vyhodnocení Akčního plánu 2021/22
Ukončení MAP II:
 Místní akční plán vzdělávání
Strategický rámec MAP VI 2022 - XII 2022,
Akční plán 2022/23
 Evaluace
5. Informace o projektu MAP III
6. Ostatní
7. Diskuze a závěr

1. Zahájení
Předseda Řídícího výboru MAP Karel Naxera, starosta Přeštic, přivítal členy Řídícího výboru
na jednání v Přešticích. Poté zahájila hlavní manažerka projektu Martina Naxerová jednání
s tím, že je přítomno 11 členů Řídícího výboru z nominovaných 21. Nepřítomní členové se
řádně omluvili. Dále představila program dnešního jednání, který byl přítomnými schválen.
2. Informace o probíhajících aktivitách v rámci MAP II
Martina Naxerová představila výběr aktivit realizovaných v rámci projektu za celé období
od roku 2018 až dosud. Dvakrát do roka probíhala zasedání Řídícího výboru MAPII,
případně písemné projednávání a hlasování per rollam, pravidelně se setkávaly min. 4x
ročně pracovní skupiny (PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické
gramotnosti, PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání a PS pro financování ve vzdělávání),
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realizační tým vedl individuální polostrukturované rozhovory ve všech zapojených školách
(1-3 návštěvy/ZŠ, MŠ, ZUŠ). Pedagogové, pracovníci ve vzdělávání
i rodiče využívali
široké nabídky seminářů i webinářů, přičemž velice efektivní jsou vícedenní intenzivní
vzdělávací programy jako např. Letní škola pro pedagogy a Ředitelská akademie pro
zástupce vedení škol. RT ve spolupráci s odborníky zajišťoval dle potřeby jednotlivých
škol podporu při distanční výuce, v tomto školním roce byla v souvislosti se změnami RVP
a zavádění nové informatiky do škol realizována série školení pro pedagogy, metodická
podpora a individuální konzultace pro zavádění ICT i projektové dny pro žáky. Úspěšně
byly realizovány všechny implementační aktivity jako setkávání cílových skupin i
s výjezdními setkáními na výměnu zkušeností a získání inspirace jako exkurze do ZŠ
Kunratice, SCIO školy v Praze, do mateřských škol v Karlových Varech, oblíbené pak je
Povídání u kafíčka (setkání vedení MŠ). Téměř všechny mateřské školy z Přešticka a
Blovicka jsou zapojeny do práce s Klokanovým kufrem pro diagnostiku dětí v MŠ, v rámci
projektu hojně využívají odborníka na logopedický screening pro děti. Pro rodiče byly
připraveny semináře i webináře. Pro podporu čtenářské gramotnosti jsou v projektu určeny
aktivity spolupráce MŠ a veřejných knihoven, spolupráce při realizaci školních
čtenářských dílen (téměř 30 nejžádanějších knižních titulů pro děti je školám k dispozici a
k sedmi z nich jsou již zpracovány pracovní listy i metodika), ve spolupráci s muzeem
v Blovicích pak jsou realizovány programy jako Kufřík B. Němcové či se Skřítkem do
muzea, úspěšná literární soutěž na téma Naše paní Božena Němcová i literární workshopy.
V omezené míře probíhala aktivita Čtenářské dobrodružství – spolupráce s DJKT (besedy
pro 2.st. nad knihou Deník A.Frankové) z důvodu covidu a uzavírky škol a dále vytíženosti
lektorů. Pro podporu rozvoje kreativity byly určeny pro žáky workshopy na tvorbu
animovaného filmu. Dále byly realizovány programy na podporu dobrého klima ve třídách
a pedagogové měli k dispozici odborníky s podporou ve formě mentoringu a supervize.
Obrovský zájem pak je o Půjčovnu pomůcek a vybavení – seznam pomůcek je zveřejněn
na webu MAS v sekci MAPII. Více informací o realizaci MAP je v prezentaci, která je
přílohou č. 3.
Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách MAS Aktivios, z.s (www.masaktivios.cz) a některé také na facebooku
www.facebook.com/masaktivios1.
3. Vyhodnocení akčního plánu 2021/2022
Roční akční plán pro rok 2021/2022 byl zaslán členům ŘV jako podklad pro jednání a je
přílohou č. 4 tohoto zápisu. Zeleně označené aktivity byly realizované v plném rozsahu,
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modře označené jsou v realizaci, ostatní nebyly realizovány. V aktivitách spolupráce se jedná
o čtenářské dobrodružství, které, jak bylo výše uvedeno, v letošním školním roce neproběhlo
z důvodu opatření v souvislosti s covid a komplikacemi a též vytíženosti lektorů/herců DJKT,
a dále pak o „burzu“ učitelských nápadů a materiálů z podobných důvodů.
4. Ukončení MAPII
1. Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) - aktualizace
Analytická část MAP byla členům řídícího výboru zaslána k připomínkování předem, návrh
MAP byl také zveřejněn k připomínkování na webových stránkách a v průběhu přípravy
projednáván pracovními skupinami. Získané připomínky byly průběžně zapracovávány.
Na samotném jednání ŘV byla představena a projednána hlavní zjištění analýzy stávajícího
stavu vzdělávání v území MAP. Na základě těchto zjištění a s ohledem na to, že nedošlo
k výrazným změnám v oblasti vzdělávání, které by bylo nutné reflektovat ve strategické části
MAP, bylo rozhodnuto, že není potřeba aktualizovat Strategickou část MAP – dílčí části Vize,
Priority a Cíle. Dílčí část Strategický rámec - investiční priority MAP byl schválen v dubnu
2022 a není možné ho měnit. Dílčí část Akční plán 2022/23 je aktualizován tak, aby pokrýval
12 měsíců následujících po ukončení projektu MAP II, obsahuje tedy aktivity do června 2023.
Akční plán 2022/23 (AP) byl zaslán členům řídícího výboru jako podklad pro jednání.
Jednotlivé aktivity AP byly při přípravě průběžně diskutovány v pracovních skupinách. Návrh
AP vychází z podnětů členů PS a dalších zástupců cílových skupin projektu. Navržené
aktivity akčního plánu obsahují povinné aktivity projektu MAP III a další aktivity realizované
školami a dalšími subjekty působícími ve vzdělávání v území. Dokument Místní akční plán
byl Řídícím výborem schválen.
2. Evaluace MAP II
RT využil pro evaluaci následující nástroje: Polostrukturované rozhovory s vedeními škol,
rozhovory se zástupci cílových skupin, řízená diskuse jednání pracovních skupin,
vyhodnocení s účastníky akcí a řízená diskuse hodnocení realizačním týmem. Obsahem
evaluace bylo: Naplnění Akčního plánu, hodnocení potřeb škol (Čtenářská a matematická
gramotnost a další) a hodnocení naplnění MAP. RT informoval, že do alespoň jedné aktivity
projektu se zapojily všechny ZŠ a MŠ. Mezi nejoceňovanější aktivity patřily: vzdělávací
semináře pro pedagogy, workshopy pro děti a žáky, exkurze do škol a školek a půjčovna
pomůcek a vybavení. Jako největší přínos MAP je hodnoceno: přinášení nových informací
a trendů a vytváření prostoru pro setkávání a výměnu zkušeností mezi pedagogy. ŘV
projednal a schválil výstupy a zjištění evaluačních zpráv.
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5. Informace o projektu MAP III
Pavla Dusíková informovala o tom, že byla schválena žádost na projekt MAP III, který bude
v našem případě realizován od VI 22 – XI 23. Rozpočet projektu je 2 188 000 Kč,
realizátorem MAS Aktivios, z.s. Povinnými aktivitami projektu bude další působení Řídícího
výboru MAP a pracovních skupin, externí evaluace, zpracování Místního akčního plánu
a Akčních plánů a další dle možností projektu a potřeb území. Do projektu MAP III budou na
základě souhlasu opět zapojeny všechny základní a mateřské školy na Blovicku a Přešticku.
Termín pro první zasedání ŘV MAPIII byl stanoven na úterý 30. srpna 2022.
6. Diskuze a Závěr
Diskuze probíhala průběžně u jednotlivých bodů. Na závěr poděkovala Martina Naxerová za
dnešní účast a popřála všem krásné léto. Jednání bylo ukončeno v 15,15 hod.

Zapsala: Mgr. Martina Naxerová
podepsal
Mgr. Karel Digitálně
Mgr. Karel Naxera
2022.05.30
Naxera Datum:
14:37:13 +02'00'

…………………………………………
Mgr. Karel Naxera, předseda ŘV MAP

Přílohy:
1) Pozvánka s programem
2) Prezenční listina
3) Prezentace
4) Roční akční plán 2021/2022 - vyhodnocení
5) Roční akční plán 2022/2023
6) Místní akční plán rozvoje vzdělávání
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