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Program:  

 Přivítání přítomných, zahájení 
 Představení společnosti Výukové programy, s.r.o. 
 Informace ze setkání realizátorů MAP (projekt Implementace MAP, projekt MAP II) 
 Česká školní inspekce – Mgr. Michaela Vacková 
 Diskuze (příklady dobré praxe) 
 PaedDr. Zuzana Černá – Pedagogicko-psychologická poradna Mělník  

 

Přítomni dle prezenční listiny 

Přivítání přítomných, zahájení 

Setkání zahajuje za realizátora projektu G. Čermáková, vítá přítomné, setkání svoláno na 

základě iniciativy ředitelů škol jako navázání spolupráce, jejíž základy byly položeny realizací 

projektu MAP. Je představen rámcový program, kterému bude následně věnován prostor pro 

potřebnou diskuzi. 

 

Představení společnosti Výukové programy, s.r.o. 

Společnost představuje Ing. Mgr. Jitka Rubínová, jednatelka společnosti. Výukové programy, 

s.r.o. je akreditovaná vzdělávací společnost, jednou z činností je pořádání semináři pro učitele 

I. a II. stupně ZŠ. Vybrat je možno z nabídky či požádat o sestavení semináře na vlastní zadání. 

Do těchto programů jsou začleňovány principy výuky pedagogických směrů. 

Pedagogika Marie Montessori, Otevřené vyučování, Integrovaná tematická výuka, 

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Konstruktivní vyučování. Společnost je 

distributorem didaktických pomůcek, školních a pracovních sešitů pro I. stupeň ZŠ, výtvarných 

a psacích potřeb. Semináře a s tím související služby (konzultace, náslechy atd.) 

 
Informace ze setkání realizátorů MAP (projekt Implementace MAP, projekt MAP II) 

Dne 16. 5. 2017 se konalo na NIDV setkání realizátorů MAP ve Stč. kraji. Přítomní byli seznámeni 

s harmonogramem výzev z OP VVV na plánování, projekty zjednodušeného financování a 

implementaci MAP /prezentace zveřejněna na webových stránkách/. Od ledna v průběhu roku 2017 

by měly být vyhlášeny výzvy „Implementace MAP“ a „MAP II“.  Žadatelem může být město či obec, 

NNO či škola. Implementace MAP by byl projekt zastřešující roční akční plány. Přítomní byli seznámeni 

s průběhem projektu MAP. S ohledem na ukončení projektu a samotnou finalizaci zpracovaného 

Místního akčního plánu byli přítomní vyzváni ke kontrole údajů ohledně investičních záměru škol a 

jejich posouzení, aby nebyly žádné záměry opomenuty. Tento požadavek bude zaslán školám a 

zřizovatelům k případnému doplnění. 

M. Vacková představuje navržený akční plán MAPu, jednotlivé aktivity, časový plán, náklady atd.) 

 

 



 
 
Informace ze setkání realizátorů MAP (projekt Implementace MAP, projekt MAP II) 

Přítomní hovoří o probíhajících kontrolách ČŠI na Mělnicku, o zkušenostech, přípravě podkladů atd. 

V průběhu podzimu se zvažuje možnost uspořádat spolu s dalšími realizátory MAP seminář ČŠI (4 ve 

Stč. kraji) seminář by byl určen i zřizovatelům. Po dohodě s realizátorem MAP pro ORP Neratovice a 

ORP Slaný bude o uspořádání zažádáno. 

Diskuze  

Je vznesen požadavek na metodickou podporu ŠAP; Odbor školství uspořádal seminář Feuersteinova 

metoda  - vhodné po práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem a ADHP; VISK pořádá kurzy 

„Kariérové poradenství“; Slučování výukových hodin; 

 Zkušenosti s projekty zjednodušeného vykazování – šablonami: časové upřesnění tandemové výuky; 

v případě OČR asistentů – jak odměňovat, dlouhá doba od registrace k PA; snížení bagatelní podpory, 

možnost sdílených šablon (pro školy s menším počtem žáků jsou šablony nadhodnocené); doporučení 

na delší časové období realizace; 

 

PaedDr. Zuzana Černá – Pedagogicko-psychologická poradna Mělník  

PaedDr. Z. Černá – vedoucí odloučeného pracoviště PPP Stč. kraje, hovoří o praxi, lhůtách. Z pléna 

pokládány dotazy k praxi, spolupráci PPP a jednotlivých škol. Je zmiňována vstřícnost zástupců 

mělnické PPP vůči školám oproti praxi jiných pracovišť. 

 

 

Zapsala G. Čermáková 

 

 
 


