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4. setkání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000076 

 
Středa 29. 3. 2017 

Zasedací místnost radnice MěÚ Kolín 

15,00 – 17,00 hodin 

 

 

✓ Zahájení 

Zasedání Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Kolín 

zahájila Mgr. Alena Švejnohová, která uvítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 18 

členů z 32 členů řídícího výboru. Dále informovala přítomné o organizačních věcech setkání. 

 

Předsedkyně ŘV upozornila, že Agentura pro sociální začleňování vyměnila svého zástupce 

v ŘV. 

 

✓ Aktualizace investičních záměrů škol v ORP Kolín a jejich schválení 

Materiály byly zaslány před setkáním emailem. 

 

I. Minaříková představila výsledky aktualizace dle tabulky, která je přílohou číslo 1. 

 

Hlasování o aktualizaci investičních záměrů škol v ORP Kolín:  

Přítomno: 18   Pro: 18   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Návrh usnesení: ŘV MAP vzdělávání v ORP Kolín schvaluje seznam projektových záměrů pro 

investiční intervence ve SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje CLLD zpracovaný pro ORP Kolín 

v rámci tvorby Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Kolín. 

 

✓ Expertní pracovní skupiny (EPS) 

M. Michlová představila činnost expertních pracovních skupin. 
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Projekty trojího typu: 

a) Projekty jednotlivých škol – mohou se opírat o šablony 

b) Projekty spolupráce – 3 více subjektů 

c) Infrastruktura   

 
Byly stanoveny 3 EPS: 

1) Kvantita – Zajištění kvalitních pedagogů a dalšího personálu pro vzdělávací proces 

2) Kvalita – Kvalitní vzdělávací proces odpovídající aktuálním požadavkům 

3) Síťování – Zlepšení spolupráce a dosažení souladu mezi aktéry vzdělávání v regionu 

 

 
 

Výstupní materiály pro práci EPS dostal každý člen EPS a se kterými budou pracovat až do 

konce projektu. 

 

Již proběhlo první setkání expertních pracovních skupin. 

 

EPS se ještě sejdou v dubnu, květnu, září a říjnu 2017. 

 
Výstupy EPS 

– aktivity musejí být přínosem a musejí být SMART => matice, se kterou budou EPS pracovat 

(uživatel aktivity, zdroje, vlastník, rozsah působnosti, míra zapojení, know-how, inspirace, 

milník) 

- strategie vzdělávání a akční plán 
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✓ Představení výsledků z rozhovorů s řediteli škol 

Vlastní šetření na školách  

- dotazník pro ředitele na celém území ORP 

- zapojilo se 45 subjektů z možných 61 – ZŠ i MŠ 

- tematické zaměření – komplexní stav škol v ORP 

- dotazník byl sestaven na základě tří priorit (kvantita, kvalita, síťování) 

- výsledky jsou k lednu 2017 

 

Kvantita 

- dostatek kvalifikovaných pedagogů – 63% - motivovaných – 73% 

- dostatek odborného personálu – 30%  

- dostatek nepedagogického personálu – 65 %  

- spolupráce s rodiči, důchodci, matkami na mateřské 

- sdílené pozice odborného personálu  

- zájem o určitou formu koordinace v rámci ORP  

 

Kvalita 

- ředitelé leader/manažer  

- definici ideálního pedagoga splňuje 75,65 % 

- spolurozhodování pedagogů  

- většina škol používá metody autoevaluace – více či méně sofistikované 

- spokojenost s pomůckami a vybavením – 50%  

- větší část škol má problém se starou infrastrukturou (rozvody, sítě) 

- investice – poslední slovo má zřizovatel 

 

Síťování 

- vztah školy a ředitele 

- komunikace školy a zřizovatele – inspirace do budoucna 

- účast škol na projektech – 63% škol 

- spolupráce s jinými školami – 93% (horizontálně, vertikálně) 

- známkování zapojených subjektů – do průměrné známky 2, OSPOD a SVP známka 2,8 

 
Shrnutí vybraných potřeb škol 

Investiční – hmotné 

- modernizace budov – inženýrské sítě, vnitřní vybavení (ne učebny), sociální zařízení 

- vybavení odborných učeben 

- zabezpečení budov – nejen proti odcizení, ale i monitoring pohybu osob 
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Investiční – nehmotné 

- personální zabezpečení – nepedagogičtí odborní pracovníci 

- spolupracující rodiče 

- kvalitní pedagog 

- regionální kooperace 

  

✓ Diskuze 
Mgr. Filipová – výsledky se od dotazníku diametrálně změnily, bylo by vhodné, aby se 

pracovalo k určitému datu 

 - personální situace se zhoršuje 

 

✓ Ukončení 

Termín dalšího ŘV – středa 4. října 2017 v 15:00 hodin. 

Alena Švejnohová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.  

Jednání ŘV bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Tereza Benešová  

Ověřila: Iveta Minaříková  

 

 

Přílohy: 

1. Aktualizované investiční záměry škol v ORP Kolín 


