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Zápis k setkání pracovních skupin Venkov a Rozvoj infrastruktury škol 

 

Datum konání: 11. 10. 2017, 13:00 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Setkání zahájila manažerka projektu Ing. Veronika Šturalová. 

Představila a cíl setkání. 

Připomenutí oblastí a cílů SR. 

1. PO 
- Cíl zvýšení ČG: spolupráce s knihovnami, podpora knihoven; výměna zkušeností a osvěta – 

metodické týmy, recitační soutěže 
- Zvýšení MG: výměna zkušeností, semináře, metodické týmy, olympiády. Metoda Hejného – 

seminář, kurz?, předmatematické vzdělávání (Michaela Kaslová, matematická pregramotnost), 
ČG v MG 

- Cizí jazyky, polytechnika, IT – metodické týmy, (již běžící metodický tým IT, p. Kupka), olympiády, 
v kině filmy v angličtině, vedení kroužků (podpora externích lektorů??), společná akce pro MŠ 
s TKM, exkurze do reálného provozu/dny otevřených firem  
2. PO 

- Investice, bude aktualizace investic v rámci SR, ale v rámci MAP II nebude podporována. 
Informace k výzvě MAS.  
3. PO 

- Cíl: nadšení PP – databáze výukových materiálů (na stránkách webu budou odkazy na dumy a 
rvp), prevence syndromu vyhoření – semináře, sdílený supervizor, společné akce; komplexní 
spolupráce aktérů – neformální akce s rodiči, setkávání kariérových poradců (schází se pod 
vedením p. Davídkové, chtěli by častěji), sdílené právní služby pro školy. Propagace a PR, 
přizpůsobení webových stránek (IT skupina). Semináře pro rodiče – kyber-šikana, Bezpečný 
internet, navázání spolupráce s deníky (deník Litoměřicka) pro představení škol a jejich akcí 
(např. zaplacení jedné stránky do deníku) 
4. PO 

- Dostupná nabídka zájmového a neformálního vzdělávání  
5. PO 

- Cíl informovaný rodič – osvěta, semináře na téma inkluze, vysvětlení rodičům, o co jde. Setkání 
asistentů. Další setkání a semináře na základě individuálních požadavků. Školení od PPP a SPC 
(pořádně nevědí, co mají dělat a jak, popis poruch centra opisují od škol), posílit poradenství. 
Sdílený psycholog pro více škol, 0,25 úvazku. Logopedi? Vzdělávání personálu. Předškolní péče. 

Podány informace o šablonách, MAP II, výzva MAS. 

Vznést dotaz, jak dál s nezvladatelným žákem, na koho se obrátit obzvlášť, když se jedná o ohrožení 
bezpečí žáků a PP. 

 

Ukončení setkání a poděkování zúčastněným. 
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