Zápis – jednání Pracovní skupiny MAP II v ORP Soběslav
Datum: 17. 9. 2020
Místo: Soběslav
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Uvítání a zahájení společného jednání D. Roseckým.
2. Informace k zrušenému výjezdnímu zasedání, které mělo proběhnout ve dnech 17. až 19. září
v Sudoměřicích u Strážnice. Případný náhradní termín se bude řešit dle „covidové“ situace,
pravděpodobně na jaře 2021.
3. Informace k plánovaným akcím: Labyrint vzdělávání (Soběslav, 10. 10. 2020, konference pro
rodiče), Prezentace projektů a realizací atelieru344 (Praha, 21., 28. a 29. 10. 2020, venkovní
učebny, přírodní zahrady) – pozvánka bude zaslána spolu se zápisem.
4. Aktualizace strategického rámce – proběhne k 30. 10. 2020. Případné změny zaslat do 10. 10.
2020. Po zpracování bude SR zaslán p. Krejčové, a to včetně samostatného seznamu změn.
(Ke změnám musí být doložen souhlas zřizovatele.)
5. Termín ŘV Soběslav: v týdnu 19. až 23. 10. 2020 (bude upřesněno po zamluvení zasedací
místnosti MěÚ).
6. Tvorba nového MAP – 3 části: analytická, strategická a vize. Vize bude zaslána spolu se
zápisem k připomínkám a posléze předložena ŘV ke schválení na konci října. K analytické
části budeme postupně zasílat ředitelům prosby o některá data.
7. Připomínka k implementaci – blíží se polovina projektu, začít promýšlet případné změny
v čerpání.
8. SWOT3 analýza
Digitální vzdělávání pedagogů
Silné stránky
-

Dobrá vybavenost ZŠ PC technikou
Vysoká motivace dětí a žáků pro
využívání ICT
- Operativní a rychlé komunikace
Příležitosti
-

Nutnost jasných pravidel při
používání ICT technologií coby
nástroje pro vzdělávání a ne pro
zábavu

Slabé stránky
-

Rychlé zastarávání techniky
Nedostatečné podpora MŠ při
pořizování IT

Hrozby
-

Různá míra motivace k získávání
aktuálních kompetencí pro
ovládání ICT

-
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-

-

Neustálé zvyšování odborných
kapacit pro ovládání a používání
techniky
Jasná vazba ICT jako pomocné
metody při vyučování

Problematika hodnocení dětí
Silné stránky
-

Zahájení a progrese v rámci rozvoje a
vnímání individualizace v rámci
formativního hodnocení
- Sdílení zkušenosti při zavádění a
rozvoji formativního hodnocení
- Spolupráce s rodiči a konzultace v
triádě
Příležitosti
-

Podpora profesionalizace a vzájemné
sdílení s příklady dobré praxe
Zvýšení informovanosti mezi rodiči a
pedagogy
Zvýšení informovanosti škol mezi
jednotlivými ORP formou kulatých
stolů

Prevence a zdravý životní styl
Silné stránky
-

-

Dobře nastavené preventivní
programy na školách
Dobře nastavené stravování ve
smyslu podpory zdravého životního
stylu a stravovacích návyků
Podpora sportovních a pohybových
aktivit za účelem prevence rizik
(patologické jevy, zdraví apod.).

Příležitosti
-

-

Všeobecná osvěta a podpory
zdravého životního stylu a sportu
včetně spolupráce se zřizovatelem
na investicích
Profesionalizace a sdílení příkladů
dobré praxe

-

Slabé stránky
-

Deficity v profesionalitě pedagogů
a pedagogické diagnostiky
Názorová rozdílnost v přístupu
k formativnímu hodnocení ze
strany rodičů a pedagogů

Hrozby
-

-

Nejasné ukotvení trendu nedostatečná oborová
preference/opora od odborné
veřejnosti
Nedostatek metodických
materiálů

-

Slabé stránky
-

-

-

Rezervy při spolupráci
s návaznými aktéry v oblasti
prevence
Nejasné kompetence při řešení
rozdílných situací spojených
s rizikovým chováním dětí a žáků
Nedostatek pohybu u dětí a žáků
a nekvalitní mimoškolní strava a
chybné stravovací návyky

Hrozby
-

-

Převaha medializace nekvalitního
jídla a ne správných stravovacích
návyků a zdravého stravování
Nejednotný přístup vedení školní
jídelny a vedení školy
Nízká pozornost věnovaná
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-

Dobrá a kvalitní osvětová činnost
Personální podpora ve školních
jídelnách

sexuální výchově

4. Další setkání PS proběhne v říjnu 2020.

zapsala: Jana Šichová
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