Zápis – jednání Pracovní skupiny MAP II v ORP Soběslav
Datum: 18. 6. 2020
Místo: Soběslav
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Uvítání a zahájení společného jednání D. Roseckým. Jedná se o první setkání po koronavirové
krizi.
2. Vyhodnocení Akčního plánu 2019/2020 a nový Akční plán.
Současnému AP bude prostřednictvím Řídícího výboru prodloužena platnost do listopadu
tohoto roku, kdy bude připraven celý nový dokument MAP.
Podklady pro vyhodnocení AP 2019/2020 budou ředitelům škol zaslány spolu se zápisem.
Termín odevzdání: 30.6.2020.
3. Seznam zrealizovaných investičních aktivit.
Spolu se zápisem bude školám zaslána tabulka, kde ředitelé následně označí, zda byla aktivita
zrealizována (A jako „ano“) a zda byla financována prostřednictvím dotace (D) nebo
zřizovatele (Z), případně kombinace (D+Z). Zároveň ředitelé škol doplní chybějící investice.
Aktualizace investičních aktivit proběhne opět na konci října (nutný souhlas zřizovatele).
4. Výjezdní zasedání.
Březnové zasedání se neuskutečnilo kvůli koronavirové karanténě. Nový termín: 17.-19.9.
nebo 24.-26.9., bude upřesněn dle dostupnosti lektorů a možnosti ubytování. Místo zůstává:
Sudoměřice u Strážnice, okr. Hodonín, vinařství Bučkovi https://vinarstvibuckovi.cz/.
5. SWOT analýza – celkem 10 témat, z toho 3 témata povinná (čtenářská gramotnost,
matematická gramotnost, inkluzivní vzdělávání)
téma: Komunikace s rodiči a s rodičovskou veřejností
Silné stránky
- Školy poskytují dostatek
komunikačních kanálů pro rodiče,
kteří chtějí a nabídka nástrojů je
velmi široká (osobní, elektronická),
možnosti konzultací, třídní schůzky,
konzultační týdny/dny, dlouhodobý
plán
-

Individuální přístup k rodičům a
komunikaci a možnost
každodenního kontaktu s rodiči v MŠ

-

Aktivní participace rodičů na chodu

Slabé stránky
- Nemožnost získat pro spolupráci
rodiče dětí, u kterých by
komunikace a zapojení rodičů
byla vhodná a potřebná včetně
klesajícího zájmu rodičů u dětí na
2. stupni ZŠ.
-

Na VŠ budoucí pedagogové
nezískávají praktické dovednosti
pro komunikaci s rodiči

-

Neschopnost
a
neochota
některých pedagogů navazovat
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nebo
udržovat
komunikaci s rodiči

školy, projektech a neformálních
činnostech (hlavně MŠ a 1. stupeň
ZŠ)
Příležitosti
- Nastavit formy komunikace
se zapojením rodičů od počátku
nástupu do MŠ a ZŠ a využívat
zavedené elektronické komunikace
mezi školou a rodiči (přenos
zkušeností z Covidu)
-

-

Ohrožení
-

Zlepšovat odborné předklady
pedagogů pro posílení jejich
dovedností v komunikaci a
spolupráci s rodiči
Široké možnosti pro vzájemné
přenášení dobré praxe z workshopů,
besed, tematických setkání,
komunitní a osvětových setkání
s rodiči, které realizují jednotlivé
školy.

potřebnou

Časové zaneprázdněnost
pedagogů a rodičů v účasti na
různých akcích

-

Neschopnost pedagoga
zaujmout, komunikovat a získat
rodiče pro spolupráci, případně i
vyčerpání a vyhoření pedagoga

-

Nespoléhat se pouze na
elektronickou komunikaci a stále
reflektovat potřeby v oblasti
živého setkávání, předávání
tištěných dokumentů apod.
v závislosti na rozdílnosti
socioekonomického postavení
rodiny

téma: Podpora polytechnického vzdělávání a EVVO
Silné stránky
- Podpora škol při financování škol
z veřejných a evropských zdrojů pro
získání potřebného vybavení pro
výuku polytechnických předmětů
-

-

Slabé stránky
- Klesá manuální zručnost u dětí, a nízká
motivace rodičů především u
městských rodin
-

Celkové společenské změny a stále
častější absence pozitivního mužského
vzoru v rodinách

-

Nedostatečná nabídka technických
kroužků a celkově slabý akcent na
význam a osvětu důležitosti
polytechnického vzdělávání

Dostatek metodické podpory ze
strany MŠMT a dobrá spolupráce
se středními školami a firmami
Kvalitní fungování EVVO (nabídku
širokého spektra programů, široká
paleta NNO zajišťující výuku)
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Příležitosti
- Navýšení počtu polytechnických
kroužků, rozšíření nabídky kroužků
-

Posílení osvěty v oblasti
polytechnického vzdělávání a EVVO

-

Ukázkové workshopy a další
osvětové aktivity pro rodiče a děti
pro posílení jejich motivace
k zapojení se a spolupráce s firmami

Ohrožení
-

Klesá erudice pedagogů pro
výuku polytechnických
předmětů, nízké finanční
ohodnocení pedagogů zajišťující
výuku polytechnických
předmětů.

-

Společenské povědomí není
nakloněno manuálním pracím,
které mohou zajišťovat
zahraniční pracovníci

-

Snížený práh pro vstup na střední
odborné školy i pro žáky se
slabším studijním prospěchem

4. Další setkání se uskuteční v rámci zářijového výjezdního zasedání.

zapsala: Jana Šichová
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