MAP ORP Karlovy Vary (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079)
Setkání k akčnímu plánu
Datum: 4. 5. 2017
Místo: ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19
Přítomní: dle prezenční listiny
Cílová skupina: Aktéři MAPu
Program:
 Představené námětů na aktivity spolupráce – Ing. Hendrichová, Ing. Makovička
 Hlasování – prioritizace aktivit spolupráce v akčním plánu
 Představení aktivit spolupráce ZŠ a SŠ v rámci Krajského akčního plánu
Karlovarského kraje – Mgr. Adamcová
 Prezentace vzdělávací organizace Bludiště – Mgr. Týnková
 Shrnutí výsledků hlasování, skupinová debata nad podrobnostmi aktivit s největší
prioritou – facilitace Ing. Hendrichová, Ing. Makovička, Bc. Šebesta
Facilitace: Ing. Hendrichová
Účastníkům setkání byly představeny náměty na aktivity spolupráce. Vzhledem k omezenému
objemu finančních prostředků nelze realizovat v návazných projektech (MAP II a
implementace MAPu) všechny náměty sesbírané na předchozích setkáních a pracovních
skupinách. Po představení proběhlo hlasování. Ing. Hendrichová a Ing. Makovička vysvětlili
metodiku hlasování. Každý účastník nejprve samostatně napsal jím preferované aktivity
spolupráce na papír. Po té hlasoval prostřednictvím tří zelených bodů (jeden bod představuje
jeden hlas) a jednoho červeného (představuje 3 hlasy) k jím zvolenému námětu/námětům
napsaným na flipcharty.
V dalším bodu představila Mgr. Adamcová aktivity Krajského akčního plánu směrem ke
spolupráci mezi SŠ a ZŠ (příp. MŠ). Vyzvala přítomné k zasílání námětů na možnosti
konkrétní spolupráce mezi SŠ a ZŠ (příp. MŠ) v oblasti polytechniky. Na konci proběhla
poměrně bouřlivá diskuze o příčinách odchodu žáků ze ZŠ na víceletá gymnázia a o tom, co
s tím mohou dělat jednotliví aktéři (ZŠ, zřizovatelé, Karlovarský kraj).
Mgr. Týnková prezentovala činnost a vzdělávací aktivity v rámci DVPP pro učitele, které
nabízí organizace Bludiště. Nabídky této organizace, NIDV a dalších organizací lze využít
také v šablonách, pokud si škola zvolí šablony na DVPP.

Ing. Hendrichová shrnula výsledky hlasování o prioritách v akčním plánu. Pořadí je toto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vzdělávání k podnikání, kreativitě, iniciativě, samostatnosti
Putování Krajem živých vod
Podpora polytechnického vzdělávání
Spolupráce v oblasti společného vzdělávání
Sdílení zkušeností
Rozvoj kariérového poradenství
Databáze volnočasových aktivit

První tři náměty získaly nejvíce hlasů a jsou prioritou I. Další čtyři představují prioritu II.
Ostatní náměty získaly malý počet hlasů.
Výsledné náměty byly podrobně diskutovány formou skupinové diskuze. Výstupy jsou
podkladem pro dokončení akčního plánu.
Akční plán bude představen na setkání ředitelů 24. 5. 2017 v Karlových Varech a na semináři
pro zřizovatele 13. 6. 2017 v Nové Roli. Následovat bude schvalování akčního plánu
zřizovateli škol a schválení dokumentu místního akčního plánu Řídícím výborem. Realizace
akčního plánu započne od začátku školního roku 2017/2018, nejprve v rámci dokončení
projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ a následně v navazujícím MAPu II a implementaci
MAPU.
Zapsali Miroslav Makovička, Markéta Hendrichová

