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Zápis 

II. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

projektu MAP Semilsko 

ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou 9. ledna 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Přivítání  

2. Aktuální situace v projektu MAP Semilsko – představení realizačního týmu MAP Semilsko, změna 

od 1. 2. 2017 ve vedení projektu – projektový manažer Mgr. Petr Sádek, od 1. 1. nastoupila Mgr. Lenka 

Morávková, třetím členem realizačního týmu je Mgr. Kateřina Šromová, Ing. Alena Klacková v projektu 

do 31. 1. 2017 

3. Představení akce Den pedagogických inspirací pro ZŠ – proběhne 3. 2. 2017 na ZŠ TGM Lomnice n. 

Pop., připravují se aktivity i pro MŠ a SVČ 

4. Nabídka DVPP, která se dají využít do šablon, nabídka účasti na konferenci na téma ,, Práce 

s nadaným žákem“ v Liberci 

5. Představení analytické části dokumentu MAP SEMILSKO 

 - analýza zachycuje současný stav vzdělávání v ORP Semily 

 - někdy problematické získat aktuální data pro analýzu, zpracována data, která jsou dostupná 

pro semilský odbor školství či na internetu 

 - drobné připomínky zaslané členy PS budou zapracovány (očíslovat dokument, MŠ Luční nemá 

tělocvičnu, paní Hřibová – více zapracovat environmentální výchovu) 

6. Nabídka pracovat v PS pro KAP 

7. Odsouhlaseno, že bude zřízen facebookový profil MAP Semilsko, kde budou uveřejňovány zajímavé 

odkazy, videa, inspirace atd. 

8. Práce na SWOT-3 analýze ve skupinách (viz níže) 

9. Návrhy na oblasti dalšího rozvoje v rámci MAP Semilsko 

- prac. skupina PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – vzájemné sdílení zkušeností pedagogů – výjezdní zasedání 

PS, přednáška pana Marka Hermana 
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- prac. skupina INKLUZE – tříhodinové setkání, v rámci něhož by se řešily problémy jednotlivých škol 

(zástupci ze škol – učitelé 1., 2. st., vedení); tematický film a jeho rozbor v týmu 

- prac. skupina ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – vzájemná návštěva ve školách při zajímavých akcích, 

spolupráce ředitelů a učitelů v rámci Semilska, exkurze učitelů na SŠ či Burzu škol, aby mohli pomoci 

při volbě povolní 

- prac. skupina ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – vzájemná výměna zkušeností mezi NNO 

v regionu – neformální setkání; metodický výlet pro pracovníky SVČ v regionu; exkurze pro 

vychovatelky ze ŠD v regionu; neformální setkání organizátorů letních táborů – NNO a SVČ – vznik 

brožury s termíny táborů; adresář neziskových organizací v MAP Semilsko; akce Chceš být 

dobrovolníkem? – zisk nových lidí pro neformální vzdělávání 

10. Vzdělávání pro pedagogy MŠ v rámci MAP– návrh PS na dva stejné kurzy v rámci školních prázdnin, 

aby se mohli v MŠ prostřídat 

Vzdělávání SVČ v rámci MAP – kdykoliv 

11. Další setkání PS proběhne v pondělí 27. března 2017 od 15.30 h. v Lomnici n. P. – místo bude 

přesněno 

 

V Lomnici nad Popelkou 9. ledna 2017 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Morávková    Zápis ověřila: Zuzana Vávrová 
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Shrnutí SWOT-3 analýzy jednotlivých skupin 

 

PS Předškolní vzdělávání 

1. Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost – inkluze – kvalita 

 Pozitivní vlivy Negativní vlivy 

Vnitřní 
vlivy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- dostupnost všem 
- včasná diagnostika 
- kvalifikace pedagogických pracovníků, 
DVPP, zachování středních 
pedagogických škol 

- lepší spolupráce s odborníky 
- vysoký počet dětí ve třídách – nemožný 
individuální přístup 
- nárůst dětí s vývojovými poruchami, špatná 
grafomotorika, logopedie 

Vnější 
vlivy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- více financí směřovat do výchovy 
a vzdělávání dětí 0-4 roky - prevence 
- školení, semináře pro rodiče 

- legislativa 
- přístup rodičů 
- životní styl 
- věková hranice – nástup dětí do MŠ v brzkém 
věku 
- integrace – nedostatečné vybavení 
- povinná předškolní docházka – domácí 
vzdělávání - přezkušování 

 

2. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí 

 Pozitivní vlivy Negativní vlivy 

Vnitřní 
vlivy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- děti jsou dostatečně podnikavé, ale je 
zapotřebí jejich podnikavost zaměřit 
správným směrem 
- nastavit pravidla pro lepší orientaci 
dětí v systému 

- z rodiny nejsou děti zvyklé dodržovat 
pravidla 

Vnější 
vlivy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 - rychlý životní styl 
- přístup rodičů - nedůslednost 
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PS Inkluze 

1. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 Pozitivní vlivy Negativní vlivy 

Vnitřní 

vlivy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- osobní růst dítěte se znevýhodněním 

- tolerance kolektivu vůči odlišnosti 

- vyčlenění 

- pocit úspěchu pouze zřídka 

Vnější 

vlivy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- začlenění 

- využití kurzů a školení pro pedagogy 

- personální zajištění 

- materiální a finanční zajištění 

- vyčlenění 

 

2. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 Pozitivní vlivy Negativní vlivy 

Vnitřní 

vlivy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- potenciál dětí 

- komunikace, spolupráce žák-učitel-

vedení školy 

- vyhořelý, pasivní učitel (psychický stav) 

Vnější 

vlivy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- žákovská rada (parlament) 

- spolupráce s rodiči 

- podpora aktivit školy 

- špatná spolupráce s rodiči 

- špatná týmová spolupráce dětí 
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PS Základní vzdělávání 

1. Čtenářská a matematická gramotnost 

 Pozitivní vlivy Negativní vlivy 

Vnitřní 

vlivy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- dostatečná časová dotace hodin Čj a M 

na 1. st. 

- dostatek učebnic a materiálu k tématu 

- dobrá motivovanost žáků 1. st., zájem 

poznávat nové  

- nezájem některých žáků 

- malá časová dotace Čj na 2. st. 

- neschopnost některých učitelů inovovat 

výuku 

Vnější 

vlivy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- přísun peněz do školství (z prostředků 

EU) 

- možnost DVPP 

- možnost gramotnosti zapojit do všech 

předmětů 

- DVPP – jednostranné zaměření na jednu 

oblast 

- časové omezení projektů na přísun financí, 

neefektivní využití prostředků 

- prostředí, ve kterém děti vyrůstají (digitální 

svět) 

 

2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání 

 Pozitivní vlivy Negativní vlivy 

Vnitřní 

vlivy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- dobré technické dovednosti žáků 

v některých směrech 

- projektové vyučování, pracovní 

činnosti – vedou k rozvoji kompetencí 

- rušení dílen, pozemků 

- přísné hygienické normy 

- neochota žáků pracovat – špatné vedení 

k práci ze strany rodiny 

- nekázeň 

Vnější 

vlivy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- směřování výchovy k rozvoji 

pracovních návyků ze strany rodiny 

- propojení výuky s praxí 

- neobratnost žáků 

- nebezpečí úrazu 

- právní předpisy 

- bezpečnost na internetu 
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3. Kariérové poradenství v ZŠ 

 Pozitivní vlivy Negativní vlivy 

Vnitřní 

vlivy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- spolupráce s úřadem práce 

- burzy škol, dny otevřených dveří 

- práce výchovných poradců 

- chybí materiály k volbě povolání 

- spolupráce s rodinou 

Vnější 

vlivy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- možnost DVPP 

- exkurze do místních podniků 

- bezpečnostní a hygienické předpisy 

- vliv společnosti – manuální práce je 

považována za podřadnou 
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PS Zájmové a neformální vzdělávání 

1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 Pozitivní vlivy Negativní vlivy 

Vnitřní 

vlivy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- kvalifikovaní pedagogové 

- zlepšování kvalifikace 

- elán dobrovolníků (odchod starší 

generace, mladá studující) 

- nedostatek – materiální zázemí, vzor rodičů, 

otevřené kluby, prostor pro neformální 

setkávání 

- dostupnost všem – ne všichni mají peníze 

Vnější 

vlivy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- bohaté SVČ a NNO – jejich aktivní 

vedoucí, kteří jsou příkladem 

- počítačová doba 

- přání rodičů 

- nedostatek finančních prostředků 

- držet krok s dobou u pedagogů 

 

2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání 

 Pozitivní vlivy Negativní vlivy 

Vnitřní 

vlivy 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- polytechnické vzdělávání má 

budoucnost 

- atraktivnost 

- kvalifikovaní pedagogové 

- nezájem dětí o zájmové kroužky 

- nedostatečné podmínky 

- málo projektů pro příspěvkové organizace 

- hygienické normy 

Vnější 

vlivy 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- dvě SVČ 

- možnost navštěvovat SVČ 

- nedostatek lidských zdrojů 

- závislost na dotacích 
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