Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000291
Záznam
z jednání Pracovní skupiny MAP PS-3 „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem“ na území Správního obvodu ORP Hlučín
Datum: 11.10.2016
Místo konání: ZŠ Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín
Způsob jednání: řízená diskuse
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil výkonný manažer projektu MAP Petr Ruhswurm a okomentoval připravované
investiční i neinvestiční aktivity škol zaměřené na inkluzi. Dále zmínil, že v rámci tzv. „Šablon“ školy
realizují, nebo plánují realizovat v letech 2017 a 2018, celkem 70 projektů zaměřených na „inkluzi“.
Ing. Fischer zrekapituloval činnost pracovní skupiny od 1.6.2016 a představil navržený akční plán,
který zahrnoval opatření a dílčí aktivity.

1) Akční plán
Účastníci se v diskusi vyjádřili k předloženým návrhům. Nebyly vzneseny zásadní připomínky.

2) Vzdělávací aktivity
Výkonný manažer Ing. Ruhswurm přednesl návrh zaměření dalšího obsahového zaměření
vzdělávání pedagogů, vyplývající z námětů ředitelů v rámci strukturovaných rozhovorů na
školách. V diskusi byly návrhy přítomnými doplněny; bude zahrnuto do závěrečného
dokumentu MAS. (Zodp.: P. Ruhswurm)
Miroslav Všetečka v diskusi zmínil, že dotační projekty samotný proces vzdělávání zbytečně
komplikují. Poukázal na skutečnost, že v současné době je realizováno příliš mnoho projektů
zaměřených na vzdělávání (aktivity MAP, Šablony a další). Konkrétně „Šablony“ zahrnují
nadefinované aktivity v rámci kterých si škola vybírá. To však nemůže zcela vystihnout
skutečné potřeby školy. Ideální by bylo poskytnout škole finanční prostředky, které by škola
využila daleko efektivněji. Kvalita vzdělávání v tzv. „Šablonách“ je sporadická, protože školitel
je vybírán s ohledem na výsledky výběrového řízení, nikoliv s ohledem na kvalitu a skutečný
přínos pro posluchače. M. Všetečka dále uvedl, že osobně zná kvalitní lektory, ale nemůže je
z výše uvedených důvodů poptat přímo.
Marcela Vyhlídalová poukázala na přebujelou administrativní náročnost spojenou s realizací
a vykazováním projektů. Také poukázala na to, že „měkkých“ projektů je hodně a nabídka
v tomto případě silně převyšuje poptávku.

Účastníci setkání se shodli na třech prakticky zaměřených vzdělávacích aktivitách, které by
chtěli v rámci MAP v roce 2018 realizovat:
- Společné vzdělávání ředitelů škol na Základní škole, Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a
(lektorka D. Vilkusová)
- Realizace ukázkové akce „Speciální dílny pro rodiče žáků s SVP“
- Kulatý stůl na téma „Uplatňování inkluze v praxi“ (navržen lektor: Mgr. Vladimír Foist,
Mobil: 702 159 874, Email: foist.vladimir@vlada.cz )

3) Seznámení s prioritami MAP pro následující období
S ohledem na aktuální nevyjasněnost, jak bude pokračovat návazná fáze MAP se diskuse
účastníků omezila na rámcové projednání přepokládaných priorit. MSK organizuje dne25.10.
v Ostravě seminář pro příjemce IPo, kde má být také poskytnuta informace o dalším průběhu
MAP.
Různé:
S předsedou ŘV MAP Mgr. Všetečkou bylo předběžně projednán termín zasedání Řídicího
výboru MAP na 22.11.2017.

Zapsali: Z. Fischer, P.Ruhswurm
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