Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí dětí a
žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj 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: 17. ledna 2019, 15.30
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod
 Členové pracovní skupiny byli přivítáni a seznámeni s obsahem jednání.
 Členové pracovní skupiny byli informování o schválení Analytické části MAP II
Řídícím výborem dne 28. 11. 2018, čímž byla Analytická část ukončena. Následovat
bude aktualizace Strategické a Implementační části.
2. Akční plán od 1. 1. 2019
 Nový Akční plán (AP1) byl původně plánován na období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2020 tak,
aby navazoval na Roční akční plán (RAP) na období 2017/2018.
 Řídícímu výboru bude předložen návrh na prodloužení RAP do 31. 3. 2019, neboť PS
ani ŘV ještě nepřipomínkovaly cíle jednotlivých priorit, které budou rozpracovány
v Akčním plánu na navazující období (AP1).
 AP1 tedy bude mít platnost od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2020.
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3. Aktualizace VIZE do roku 2023
 Realizační tým předložil členům PS návrh VIZE do roku 2023. Nikdo z přítomných
členů neměl žádné

pozměňující návrhy ani

připomínky.

Členové souhlasí

s navrhovaným zněním.
4. Návrh aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP II
 Realizační tým MAP zpracoval na základě všech podkladů a výstupů z jednání PS
aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, a to včetně popisu vazeb
jednotlivých priorit na existující strategie.
 Členové PS s aktualizovaným Návrhem souhlasili, nikdo z přítomných členů neměl
žádné pozměňující návrhy ani připomínky.
5. Návrh cílů k jednotlivým prioritám
 Realizační tým MAP navrhl na základě SR MAP do roku 2023, který byl zpracován
v předchozím projektu MAP, schválené Analytické části MAP II a výstupů z jednání PS
cíle k naplnění jednotlivých priorit.
 Členové PS souhlasí se zněním cílů v níže uvedeném znění.
 3. Nedostatek časových a finančních možností k dalšímu vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti digitálních kompetencí a nedostatek financí na revize a
údržbu ICT vybavení:
3.1

Získání finančních dotací na pokrytí nákladů zástupu pedagoga, pokud se
účastní vzdělávacích akcí, s důrazem na oblast digitálních kompetencí

3.2

Organizace lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje
digitálních kompetencí pedagogů

3.3

Zajištění dostatečných financí na revize a údržbu ICT vybavení

 4. Neodpovídající hmotná podpora a nedostatek kvalitního vzdělávání pedagogů
v oblasti polytechniky:
4.1

Rekonstrukce a vybavení učeben, laboratoří a dílen polytechnických
oborů

4.2

Spolupráce ZŠ se zájmovými organizacemi v oblasti polytechnického
vzdělávání
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4.3

Získání finančních prostředků na úhradu vedení volitelných předmětů
a zájmové činnosti v oblasti polytechnického vzdělávání

4.4

Organizace kvalitního lokálního vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti
polytechniky

4.5

Vytvoření kvalitní metodiky pro polytechnické vzdělávání v MŠ a její
průběžná aktualizace

4.6

Zavedení spolupráce MŠ s ostatními institucemi (DDM, policie,
hasiči…)

 6. Velký počet a věkový rozsah dětí ve třídách MŠ:
6.1

Rozdělení dětí podle věkových kategorií po menších skupinkách (max.
15 dětí ve třídě) do 31. 12. 2023

6.2

Získání kvalifikovaných asistentů pedagoga MŠ a dalších
(ne)pedagogických pracovníků v MŠ

6. Zhodnocení vzdělávací akce
 Členové PS byli seznámeni s cílem, obsahem, závěrem a výstupem z workshopu p.
Khasové (MŠ Koloveč) věnovaný rodičům s dětmi na téma „Pokusohraní aneb lze
propojit inkluzivní vzdělávání s polytechnikou?“.
 P. Pavleová (DDM Domino) k realizaci workshopu doplnila, že se rodičům velmi líbil a
ocenili by navazující aktivitu.
7. Projekt „Učíme se podnikavosti“
 Členům PS byly podány základní informace o projektu a předán kontakt na jeho
realizátora.
8. Nabídka workshopu
 Vedoucí PS seznámil přítomné s možností uspořádat workshop s ukázkou práce na
CNC laserovacím stroji. Stroj je mobilní, a tak je možné uspořádat akci např.
v Domažlicích.
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 Členové skupiny mají zájem o tuto akci a dále se dotazovali na podobně laděný
workshop s tématikou 3D tisku.
 Vedoucí PS zjistí možný vhodný termín a kontaktuje lektora Petra Václavíka, zároveň
poptá možnost ukázky práce s 3D tiskárnou.
9. Téma k diskuzi „Zakázat nebo nezakázat používání mobilních telefonů ve
školách?“
 P. Hanzalová (ZŠ a MŠ Blížejov) uvedla, že u nich ve škole je zákaz užívání telefonu.
V hodině matematiky však používají například aplikaci na telefonu, kdy žáci mají
učitelem povoleno telefon použít.
 P. Čiperová (ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem) doplnila, že i u nich ve škole platí zákaz
používání mobilních telefonů s tím, že jej žáci mohou občas využít po domluvě
s učitelem. Zpočátku s tím byly potíže, žáci toho zneužívali, ale teď to již dlouhodobě
funguje.
 Vedoucí PS sdělil vlastní zkušenost. Dle školního řádu mají mít žáci telefon v tašce.
V praxi však záleží na pedagogovi. Při práci v laboratořích je například vhodné využít
telefon například na focení některých věcí namísto toho, aby to žáci překreslovali.
Doplnil, že je škoda, že žáci nevyužívají telefon například na to, aby si zapamatovali
úkoly (zapsání do mobilu, vyfocení z tabule).

V Domažlicích dne 17. 1. 2019
Jméno a podpis zhotovitele zápisu:

Marek Zachariáš

Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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