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Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska
5. setkání Pracovní skupiny č. 4 a 5 v rámci Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání Novojičínska
Místo konání: MěÚ Nový Jičín, Divadelní 1, školicí místnost
Datum konání: 2. října 2017 od 13.30 hodin
Zúčastnění: viz prezenční listina
1. Úvod
Ing. Drahomíra Cahelová, projektová manažerka přivítala pedagogické pracovníky pracovní
skupiny č. 4 a 5, seznámila je s programem jednání a ve stručnosti shrnula informace ze
společného setkání příjemců IPo MAP na NDIV ze dne 19. 9. 2017.
2. Prezentace a zhodnocení proběhlých akcí projektu MAP – RNDr. Hajdová
3. Vyhodnocení SWOT analýzy
Obě pracovní skupiny - matematická, finanční a polytechnická gramotnost i neformální
vzdělávání měly zhodnotit celé období realizace projektu MAP silné a slabé stránky, příležitosti
a hrozby.
V příležitostech uvedená spolupráce základních škol se středními školami byla již nabídnuta
řediteli středních škol např. informace pro rodiče k nabídce vzdělávacích programů na třídních
schůzkách, ukázkové hodiny různých předmětů, v odborných učebnách a laboratořích.
Proškolení pedagogové k finanční nezávislosti již absolvovali na školách výukové hodiny se žáky
ZŠ NJ Komenského 66, Kuníně, Bartošovicích, Hodslavicích a plánují je i v následujícím období.
Proběhla i návštěva Světa techniky, především žáky novojičínských škol, kterou finančně podpořil
zřizovatel a bude pokračovat i v r. 2018.
Zpracovaná Swot analýza pro oblast zájmového vzdělávání v příležitostech navržená spolupráce
jednotlivých škol a subjektů v území, přenos zkušeností mezi jednotlivými subjekty, příklady
dobré praxe nebylo možné uskutečnit z důvodu změny vedení na SVČ Fokus, kde byla přislíbena
spolupráce.
Pracovní skupiny složené z vybraných pedagogů škol se shodly, že zmíněné problémy vyžadují
hlubší systémovou změnu a delší časové období.

4. Stanovení priorit a klíčových aktivit na další období
Předpoklad vyhlášení MAP II je naplánován na listopad 2017, sloučení výzev MAP II
a Implementace MAP, realizace projektu 36 – 48 měsíců, jedna úroveň, prohloubení akčního
plánování ve školách, větší zapojení do procesu plánování v území, maximální částka může být
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navýšena na realizaci projektu spoluprací s MŠ, ZŠ, ZUŠ, za každé IZO až 100 tis. Kč, cílovou
skupinou jsou děti, žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče, zaměstnanci veřejné správy, veřejnost.
Ing. Cahlelová požádala členy PS 4 a 5, aby i v následujícím období pro MAP II zůstalo složení
pracovních skupin ve stejné sestavě a pokračovalo v nastavených prioritách.
Náměty pro další MAP II zasílejte vedoucímu PS č. 4 RNDr. Zdeňku Stanislavovi
stanislav@zsko68nj.cz, a vedoucí PS 5 Mgr. Martině Goldové martina.goldova@zsbartosovice.cz,
za PS 5, do 15. října 2017.

5. Diskuse
Ing. Navrátilová - na základě proběhlých seminářů s Mgr. Novákem k inkluzivnímu vzdělávání byl
v červnu 2017 sestaven Dotazník k zhodnocení změn ve školství, které byly zavedeny od 1. 9.
2016. Do šetření se zahnul nejen MAP v RP Nový Jičín, ale i oblast Bílovec, Kopřivnice, Odry
a Frenštátu p. R. Celkem se zapojilo do dotazníkového šetření 267 pedagogů a shodli se, že práce
s dětmi – žáky a zákonnými zástupci je celkově psychicky náročná. Školství je zahlceno spoustou
nedostatečně promyšlených změn, více administrace a na odměňování pedagogů nezbývají
finance.
O dotazníkovém šetření mluvila Ing. Navrátilová na NDIV na Setkání příjemců IPo MAP 19. 9.
2017, kde byl velký zájem o dotazníkové šetření i z jiných oblastí MSK. Dále se Ing. Navrátilová
zmínila i o tiskové zprávě, kdy MŠMT odmítlo kritiku inkluze od Asociace speciálních pedagogů,
členek zasíláme přílohou.
Pozvánka na přednášku Dr. Pekařové na téma „Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme“, dne
4. listopadu 2017 ve 14.00 hodin v aule SOŠ Educa, ul. B. Martinů, Nový Jičín.

6. Závěr setkání
Další setkání pracovní skupiny se uskuteční přibližně v listopadu 2017, termín Vám upřesníme.

V Novém Jičíně dne 2. 10. 2017
Zápis zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, Věra Vágnerová
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