Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
a k rozvoji potenciálu každého žáka
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509

Místo konání: zasedací místnost MAS Český les
Datum a čas: 20. června 2018, 14:00
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod
 Členové pracovní skupiny byli přivítáni a seznámeni s obsahem jednání.
2. Strategické záměry a dokumenty
 V rámci zpracování MAP II je nezbytné zapracovat priority ze strategických
dokumentů, jejichž součástí je oblast vzdělávání a školství na daném území. Z těch
bude vycházet zejména analytická část MAP II.
 Přítomným byly představeny strategické dokumenty, které budou zohledněny
v analytické části MAP II. Jsou to:
o místní strategie na menších územích 

Strategie území správního obvodu ORP Horšovský Týn/Domažlice
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020
MAS Český les, z. s.
o strategie na vyšších územních úrovních  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského
kraje 2016 – 2020
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 Regionální akční plán Plzeňského kraje Strategie regionálního rozvoje
2014 – 2020
o národní strategické dokumenty  Strategický rámec Česká republika 2030
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky 2015 – 2020
 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
 Akční plán inkluzívního vzdělávání na období 2016 – 2018
 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020
 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 Členové PS žádné další strategické záměry a dokumenty, na které je potřeba při
realizaci MAP II brát zřetel, nedoplnili.
 Zlata Jahnová (MŠ Luženice) projevila zájem o strategický dokument - Rámcový
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Tento dokument je ke stažení na webu
MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaciprogram-pro-predskolni-vzdelavani-od-1-1
3. Identifikace místních lídrů
 Jednou z povinných aktivit PS je identifikace místních lídrů/expertů.
 Přítomní byli vyzváni k vytipování leadera, experta ve vzdělávání ve svém okolí.
 Tereza Mašlová (ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem) navrhla jako experta pro čtenářskou
gramotnost Danu Žákovou (ZUŠ Domažlice), věnuje se dramatickému oboru a recitaci
v ZUŠ.
4. Pozvánka na semináře
 Členové byli pozváni na semináře “Proč děti nerady čtou aneb jak na učení bez
mučení“ (20. 6. 2018 od 15.00) a „Základy Hejného metody pro 1. stupeň ZŠ“
(26. 6. 2018 od 15.00), oba semináře se budou konat v zasedací místnosti MAS Český
les.
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5. Příští setkání
 12. 9. 2018 od 14.00 v zasedací místnosti MAS Český les, obsahem bude především
průběžné vyhodnocení plnění Ročního akčního plánu MAP I.
V Domažlicích dne 20. 6. 2018
Jméno a podpis zhotovitele zápisu: Ing. Olga Pulchartová
Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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