Zápis ze setkání pracovní skupiny „Rozvoj čtenářské
pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj kompetencí dětí
a žáků pro aktivní používání cizího jazyka“
Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067

Místo konání:

zasedací místnost MAS Český les, z. s., Domažlice

Datum a čas:

11. ledna 2017, 15.00 – 16.30

Přítomni:

členové realizačního týmu, členové pracovní skupiny
(viz prezenční listina - příloha zápisu)

Zápis:
1. Práce na Ročním akčním plánu
 Představení návrhu aktivit jednotlivých opatření pro Roční akční plán
(RAP) pro ORP Domažlice.
 Nastínění plánu realizačního týmu (RT) kontaktovat všechny ZŠ a MŠ
na území ORP Domažlice v průběhu února a března 2017 za účelem
ověření reálnosti jednolitých aktivit uvedených v RAPu a zmapování,
které z nich chtějí své cíle uskutečnit. Cílem této aktivity je docílit toho,
aby v RAPu byly jen ty aktivity, které se budou skutečně realizovat.
2. Definování aktivit jednotlivých opatření RAP
 Opatření 1.2.1: Nákup pomůcek a knih na rozvoj čtenářské
pregramotnosti v MŠ
o Termín

výzev

do

června

2017

a

realizace

se

předpokládá

od ledna 2017 do prosince 2018.
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o Ing. Olga Pulchartová (RT) se přítomných dotázala, zda mají
připomínky k financování, zda jsou tyto aktivity potřebné nebo zda
některá z MŠ není v seznamu uvedena, ale měla by zájem být
na seznam organizací, které plánují realizaci, přidána.
o Členové pracovní skupiny neměli připomínky.
 Opatření 1.2.2: Nákup pomůcek a knih pro rozvoj čtenářské
gramotnosti na ZŠ
o Zmíněno, že město Domažlice plánuje nákup knih v rámci projektu
na vznik vzdělávacího centra.
o Realizace opět od ledna 2017 do prosince 2018.
o Členové pracovní skupiny neměli připomínky.
 Opatření 1.3.1: Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy MŠ
v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti
o Vzdělávací akce na území města Domažlice musí být zorganizována
dvakrát do roka (např. na MÚ Domažlice), na níž budou pozváni
pedagogové ze všech 28 MŠ na území ORP Domažlice.
o Jedenkrát ročně zorganizovat vzdělávací akci na míru v konkrétní MŠ.
o Na základě dotazu, kdy by se vzdělávací akce konala, byl zmíněn
i hlavní cíl tohoto opatření – zajistit vzdělávací akce metodického
charakteru na území ORP Domažlice.
o Členové pracovní skupiny neměli připomínky.
 Opatření 10.2.2: Stavba, stavební úpravy a pořízení vybavení
vnitřních prostor ZŠ
o Stavební úpravy jsou převážně v rukou vedení a řadoví zaměstnanci
školy mají jen minimální vliv na ovlivnění tohoto bodu. Mgr. Andrea
Langová (ZŠ Postřekov) se k tomuto bodu vyjádřila v tom smyslu, že
ZŠ Postřekov plánuje rekonstrukci, do níž byli částečně zahrnuti
i samotní zaměstnanci školy, kteří se mohli vyjádřit k navrženému
projektu.
o Členové pracovní skupiny neměli připomínky.
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 Opatření 10.3.2: Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor ZŠ
o Členové pracovní skupiny neměli připomínky.
3. Diskuze na téma možnosti spolupráce mezi ZŠ, SŠ a budoucími
potenciálními zaměstnavateli žáků
 Na začátku diskuze padl dotaz, podle čeho se školy zapojovaly
do plánovaných aktivit. Ing. Olga Pulchartová (RT) vysvětlila, že se
vycházelo ze Strategického rámce do roku 2023, v němž jsou uvedeny
jednotlivé projekty, a který byl poté předložen na regionální konferenci
Plzeňského kraje a musí být součástí žádosti do IROP.
 ZŠ Poběžovice má trochu problém ohledně náboru nových školáků
vzhledem k tomu, že v ní funguje malotřídka, ale v posledních letech se
mění názor rodičů na tuto problematiku. V ZŠ Poběžovice byly spojeny
3., 4. a 5. ročník, při čemž starší děti pomáhají mladším se zvládáním
učiva a sami si při tom zopakují předchozí učivo.
 ZŠ Poběžovice provádí tematické zápisy (mikulášské, čertovské,
námořnické…), kdy děti z nejvyšších ročníků v maskách provádí
zápisem, při němž je několik stanovišť a pomocí hravé formy se zjišťují
šikovnost a znalosti dětí.
4. Pozvání na příští setkání pracovní skupiny
 Ing. Alena Oplová, CSc., (RT) pozvala přítomné na příští setkání pracovní
skupiny a plánované vzdělávací akce pořádané realizačním týmem MAP.
V Domažlicích dne 12. ledna 2017
Jméno a podpis zhotovitele zápisu:

Ing. Olga Pulchartová

Jméno a podpis ověřovatele zápisu:

Ing. Eliška Heidlerová
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