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Společné setkání aktérů ve vzdělávání v území ORP Ostrov 
Záznam z jednání Pracovní skupiny 2.3. – pro Financování 

Záznam z jednání Pracovní skupiny 2.4a – Čtenářská gramotnost 

Záznam z jednání Pracovní skupiny 2.4b – Matematická gramotnost 

Záznam z jednání Pracovní skupiny 2.5 – Pro rovné příležitosti 

v rámci projektu „MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“  

č. p. CZ.02.3.68/0.0./0.0./17_047/0009114 

 

Kdy: 07. 09. 2021 

Kde: Dům kultury Ostrov v prostorách T-klub 

Čas: 13:00 hod do 15:00 hod 

Účastníci: dle prezenčních listin 

Program: 

1. Úvod 

2. Informace o plánu realizace projektu MAP II do konce projektu – stav projektu, kde 

jsme, co nás čeká 

3. Aktualizace MAP II – seznámení s aktuálními statistickými údaji a porovnání dat 

v rámci aktualizace analytické části pro oblast vzdělávání v území ORP Ostrov, 

aktualizace SWOT III analýzy 

4. MAP II – návrh projednání a aktualizace Priorit v oblasti vzdělávání v řešeném území, 

projednání a aktualizace VIZE  

5. Aktualizace strategického rámce MAP II 

6. Diskuze, různé  

 

1.      Úvod 

 

Hlavní manažerka projektu Bc. Monika Vrchotická zahájila setkání všech PS a aktérů ve 

vzdělávání a seznámila s programem jednání. 

Cílem společného setkání aktérů ve vzdělávání v území ORP Ostrov bylo 

- Aktivizovat, sjednotit a upevnit pochopení aktérů ve vzdělávání a celého realizačního 

týmu nad všemi aktivitami projektu (aktivity 1-4 projektu).  

- Sběr, projednání a připomínkování agregovaných Popisů potřeb škol na území MAP 

(aktivita 2.7) 

- Představení, projednání a připomínkování aktualizace analytické části MAP II, 

sestavení  
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- Projednat a shodnout se nad prioritami ve vzdělávání v území ORP Ostrov v kontextu 

aktualizovaných dat v ORP Ostrov.  

Hlavní manažer projektu zaslal předem s pozvánkou všem aktérům ve vzdělávání tyto vstupní 

podklady: 

- Potřeby škol vč. Strategického rámce MAP 

- Aktualizovanou analytickou část MAP vč. dostupných agregovaných výsledků 

dotazníkového šetření poskytnutých ŘO OPVVV 

- Stávající vizi, priority, cíle  

- Návrh odpřipomínkovaného RoAP na školní rok 2021-2022 

 

 

Záznam z jednání: 

2. Informace o plánu realizace projektu MAP II do konce projektu – stav 

projektu, kde jsme, co nás čeká 

 

Bc. Monika Vrchotická seznámila přítomné s plánem realizace projektu do konce jeho 

realizace. Seznámila s plánem akcí na podporu znalostních kapacit (2.13, 2.14), s plánem 

realizace implementačních aktivit. (4)  

- Nacházíme se za druhou polovinou projektu MAP II a za tu dobu se nám podařilo 

zrealizovat zajímavé projekty a aktivity. Uvádím některé z nich: 

- Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú. – uspořádání edukativního divadelního 

představení na téma finanční gramotnost Lavina (17.+18.6. 2021) pro žáky 

kopečkových škol a za podpory MěÚ Ostrov také pro ostrovské školy. Představení bylo 

velmi kladně hodnoceno a MAS počítá s dalšími tématy pro další tento rok – nyní pro 

oblast šikany a kyberšikany. 

- Logoped do škol – zajistili jsme 2 kvalifikované logopedy, kteří začínají od 06.09. 2021 

docházet na místní MŠ Palackého a ZŠ Májová Ostrov, dále na ZŠ Merklín a na ZŠ 

Jáchymov – logopedi budou do škol docházet 1x týdně, začnou nejdříve depistáží všech 

dětí a poté budou vybráni děti a žáci logopedem a ředitelem školy, kteří začnou docházet 

na lekce. Projekt je nyní nastaven od září do února, kde se poté udělá zhodnocení 

úspěšnosti a dalšího pokračování spolupráce.  

- Revolution train – aktivita zaměřená na inkluzivní vzdělávání a na prevenci sociálně 

patologických jevů. Akce je plánována na dne 20.09. 2021 od 8:00hod do 19:30 hod 

v Ostrově pro naše ostrovské a kopečkové školy, pro žáky 2. stupně. Tento unikátní 

projekt je založen na smyslovém prožitku a interaktivitě a je to příběh podle skutečné 

události. Tato nákladná akce nekončí odjezdem vlaku, ale navazuje na něj program „To 

je zákon, kámo“, který právě připomene a rozvede další témata odpovědnosti a právního 

vědomí. Do škol přijedou specializovaní preventisti z řad České policie a budou žákům 

přednášet, co je ještě v normě a co už je mimo zákon. Seminář se koná 2-3 měsíce po 

akci 2x45 minut.  
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- Adolf Dudek – ilustrátor dětských knih a časopisů, který připravuje hromadné 

vystupování pro děti – rychlokurz kreslení. Cílem aktivity je podpora čtenářské 

gramotnosti s prvky rozvoje sebepoznání a zdravého sebevědomí. Pro velkou úspěšnost 

z minulé návštěvy nás opět navštíví na zapojených školách dne 07.10. + 08.10. a také 

03.03. 2022. Odehraje v připravených prostorách škol představení pro žáky 1. stupně a 

také pro některé školy vystoupení určené pro žáky 2. stupně.  

- Všechny plánované aktivity se uskuteční s ohledem na vývoj epidemiologické situace v 

našem kraji a ČR. 

- Probíhá aktualizace Ročního akční plánu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP 

Ostrov pro školní rok 2021/2022, dokument byl zaslán všem aktérům ve vzdělávání k 

připomínkování a nyní se připomínky zapracovávají. Plán bude předán ve finální 

podobě ke schválení ŘV dne 23. 09. 2021. 

 

3. Aktualizace MAP II – seznámení s aktuálními statistickými údaji a porovnání dat 

v rámci aktualizace analytické části pro oblast vzdělávání v území ORP Ostrov, 

aktualizace SWOT III analýzy 

- Proběhlo seznámení a projednání aktualizace Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v území ORP Ostrov 2017–2023 konktrétně jeho analytické části, která 

vzniká na podkladě vlastního šetření, strategických dokumentů, dotazníkového šetření 

realizovaném MŠMT.  Informace o stávajícím stavu čtenářské, matematické a digitální 

gramotnosti a inkluze v území byly představeny v kontextu informací ze zjištěných dat.  

- Vstupním materiálem pro diskusi byly zaslané podklady. Byly společně s přítomnými 

identifikovány problémy a potřeby ve vzdělávání a proběhla diskuze a závěry nad 

příčinami těchto identifikovaných problémů. Výstupem práce PS a aktérů ve vzdělávání 

jsou aktualizované swot3 analýzy k tématům pracovních skupin a aktualizace 

identifikovaných problémů a potřeb.  

- Při debatě s aktéry nad analytickou částí aktualizace MAP II jsme se zamýšleli nad 

některými výstupy z dotazníkového setření MŠMT a také nad vlastním šetřením, které 

se dotýkají řešeného území ORP Ostrov. 

Při použití dotazníkového šetření realizovaném MŠMT na ZŠ a MŠ po ukončení 

projektů zjednodušeného finančního vykazování – Šablon II (výzvy č. 63 a 64) vzešlo, 

že školy uvádějí vysokou úroveň komunikace s rodiči v oblasti příslušné gramotnosti, 

ale zároveň nezájem rodičů o rozvoj gramotnosti jejich dětí! V tomto případě jde o 

nesoulad, a proto byla vedena diskuse, jak jsou dotazníky vyplňovány a jak danou situaci 

zlepšit? Odpověď: Nedá se hodnotit jednoznačně, je to půl na půl, rodiče mají zájem a 

komunikují a zapojují se, ale druhá polovina nikoliv. 

- Počet dětí v MŠ v ORP Ostrov se nenavyšuje ani moc nesnižuje, jelikož je vyrovnáván 

tím, že nastává snižování věkového průměru dětí, které jsou umisťovány do MŠ (děti 

od 2 let). Pokud ale nastane, že bude silný ročník dětí 3-letých, sníží se počet 

umisťovaných 2-letých dětí. 
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- Počet žáků v ZŠ v ORP Ostrov je závislý na silných ročnících. Třídy jsou naplňovány i 

méně žáky, a tudíž mají možnost kvalitnějšího rozvoje vzdělávání (méně žáků x více 

času při výuce se věnovat jednotlivcům). Na druhé straně, pokud se sníží počet 1 dítěte 

na „kopečkové škole“ znamená to pro ni velký finanční úbytek.  

Z toho je patrné, že jsou disproporce mezi kopečkovými a ostrovskými školami. 

Počet zapisovaných a zapsaných žáků ZŠ v ORP Ostrov je v důsledku toho, že rodiče 

přihlásí žáka na několik škol nebo se mezi tím přestěhuje do jiného území. 

- Žáci 1. ročníku s dodatečným odkladem povinné školní docházky, jsou Ti žáci, kteří 

chodí do školy a během půl roku nedokáží zvládnout výuku mají dodatečný odklad. 

V roce 2020/2021 máme v ORP Ostrov takových 7 dětí. Domníváme se, že počet 

poroste v důsledku elektronického zápisu dětí do 1. tříd a nemožnosti prověření dětí při 

vstupním pohovoru s učitelem ve škole při zápisu. 

 

4. MAP II – návrh projednání a aktualizace Priorit v oblasti vzdělávání v řešeném 

území, projednání a aktualizace VIZE  

 

Místní akční plán stanovuje VIZI, priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů rozvoje 

vzdělávání v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů, které jsou 

podloženy skutečnými potřebami v území. 

Na společném setkání se přítomní v kontextu identifikovaných problémů a potřeb, a na 

základě vytvořených a aktualizovaných SWOT analýz, pracovalo na aktualizaci vize a 

Priorit. Závěrem bylo konstatováno a odsouhlaseno aktéry ve vzdělávání, že vize odpovídá i 

nadále již stanovené vizi a je zapotřebí doplnit další prioritu ve vzdělávání, a to primárně 

zaměřenou na rozvoj digitálních kompetencí všech aktérů ve vzdělávání.  

 

ODSOUHLASENÉ PRIORITY ve vzdělávání aktéry ve vzdělávání: 

P1 Úspěšný a spokojený žák uplatnitelný v dalším životě, podpora znalostního, 

kompetenčního a osobnostního rozvoje dětí 

P2 Úspěšná spolupráce školy a rodiny  

P3 Stabilní, kvalifikovaný a spokojený tým pracovníků ve vzdělávání a pracujících s dětmi  

P4 Moderní a bezpečná škola a její vybavení 

P5 Efektivní spolupráce školy s jejím zřizovatelem 

P6 Dostatek finančních zdrojů pro vzdělávání a výchovu dětí, žáků, mládeže 

P7 Efektivní spolupráce škol a dalších aktérů ve vzdělávání a pracujících s dětmi   

P8 Možnosti dalšího uplatnění žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami)   

P9 Rozvoj digitálních kompetencí všech aktérů ve vzdělávání 
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VIZE: 

„Zrod úspěšného a v životě uplatnitelného žáka je podmíněn kvalitním, moderním  

a bezpečným prostředím, ve kterém mu profesionální a spokojený tým předává své 

znalosti, zkušenosti a dovednosti. A v takovém prostředí je vzdělávání v ORP Ostrov 

realizováno.“ 

Zazněl zde také názor, že by měl být kladen důraz na změnu výukových osnov ve 

školách, které jsou zastaralé, což se projevilo při epidemiologické situaci při učení žáků 

distanční formou on-line. 

Členům pracovních skupiny bylo sděleno, že předmětem dalšího projednání v PS je 

určení Cílů a následných Opatření pro naplňování stanovených priorit. V tomto kontextu 

bylo zmíněno, že PS se musí setkat minimálně 4x ročně.  

1. PS čtenářská gramotnost máme v plánu se sejít ještě kromě této schůzky ke konci 

tohoto roku (listopad nebo prosinec 2021). 

2. PS matematická gramotnost má v plánu setkání matematiků 03.11.  

a další v prosinci tohoto roku. 

3. PS pro rovné příležitosti kromě této schůzky je v plánu ke konci tohoto roku 

(listopad nebo prosinec). 

4. PS financování má své druhé setkání nyní a další dvě setkání jsou plánovány ke 

konci tohoto roku. 

 

5. Aktualizace strategického rámce MAP II 

Součástí Místního akčního plánu je aktualizace Strategického rámce MAP II – Seznam 

investičních priorit, které vychází z potřebnosti v území a využitelnosti plánovaných 

investic a též z možnosti předfinancování projektů ze strany jednotlivých zřizovatelů. 

Databáze investičních priorit byla aktérům ve vzdělávání představena v nové formě.  

Schvalování SR je vždy jednou za půl roku. U nových záměrů byl vystaven souhlas 

zřizovatele.   

 
 

  Termín dalšího jednání: bude stanoven dle jednotlivých PS 
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