
 

 

 

7. Zápis – pracovní skupina pro polytechniku 
 
 
 
Termín konání:   25. 11. 2022 – 26.11.2022 
Místo konání:   Hotel Skalský dvůr  
 
Termín další schůzky:  1.3.2023, Základní škola, Tyršova, Bystřice nad Pernštejnem 

 
 
 

Účastníci Organizace 

1. Ing. Karel Krondráf Vedoucí PS, ředitel DDM 

2. Mgr. Jitka Čechová ŠD, ZŠ TGM, Bystřice nad Pernštejnem, pedagog 

3. Pavla Jakubcová DDM, pedagog volného času 

 
 
 
Program: 
            
 Pátek 25.11.2022 / všichni členové PS  

15:00 Zahájení konference pracovních skupin 
15:15 Evaluační blok I. / Šrámek 
16:00 Ohlédnutí za MAP II, Možnosti čerpání financí v MAP III, Implementace v MAP IV 
 Podpora rovných příležitostí: MAP / ŠKOLY / OSPOD / Tomková, Polanská 
 Trestně právní minimum / další kulatý stůl? 
 ZZA – zdravotník zotavovacích akcí / Makovský, Vojtová 
 BESIP – Jak na bezpečnost silničního provozu? / Krondráf 
 Abeceda peněz 
 Geodeska 

Dny bezpečnosti - BESIP 
 Sociální sítě / Zelená 
 Rozvoj řeči, jazyka a komunikace u dětí 
17:00 Evaluační blok II. / Šrámek 
Sobota 26.11.2022 / pouze pedagogové z PS 
08:30 PS – diskuze k AP za jednotlivé skupiny, návrhy opatření a aktivit pro rok 2023 - 2024 
10:15 Podpora plánování škol, Příklady dobré praxe  
11:30 Diskuze, závěr 
 

 

 

Projekt MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

Klíčová aktivita Rozvoj a aktualizace  MAP III, supervize, šablony, sdílení dobré praxe 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019551 

Nositel projektu Město Bystřice nad Pernštejnem 
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A1 Rozvoj a aktualizace MAP  

A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP      Informace o pokroku projektu/ odpovědnost 

Vzhledem s odloženým Výzvám na dotace IROP byl odložen Řídící výbor, hlasování proběhne začátkem 
prosince 2022. 
 
K 16.44.2022 byla podána 3. Zpráva o realizaci a 4. žádost o platbu. 
Projekt funguje bez zjevných problémů, dle nastaveného harmonogramu. 

A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti 
komunikačního plánu                           Informace o pokroku projektu/ odpovědnost 

Průběžné informování cílových skupin na webu projektu, FB stránkách, mailem, osobně dle 
povahy sdělovaných informací. 

 

A 1.6 Pracovní skupina pro polytechnickou výchovu  

Dny bezpečnosti - BESIP  
 

9.11.2022 

  

A 1.7 Podpora škol v plánování  

Plánované setkání na 26.11.2022  
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A2 Evaluace procesu místního akčního plánování  

Podklady pro jednání členů PS 

Ze souboru doporučení bych rád upozornil na následující body, vyplývající z evaluačních zjištění  

1) Používat a metodicky kultivovat reflexi a zpětnou vazbu (hospitace, supervize, evaluace zkušeností) na 

všech úrovních edukace a řízení škol. 

2) Aktivizovat kolektivy i jednotlivce formativním přístupem a rozvojem kritického a růstového myšlení. 

10) Vnitroškolně zavést tzv. "model sebeučící se organizace", který má kolektivní účinek a dopad na 

rozvoj profesionality a začlenit do něho koncept well-beingu. 

21) Pracovat s reflexí vlastní práce a spolupráce učitelů a hledat (měřit) dobrou praxi pro její další sdílení. 

22) Pro účely MAP a škol vybudovat společně uznávaný postup zapojení aktérů do aktivit MAP 

(vč.motivace) pro větší využití vzdělávacích obsahů, procesů a dobré praxe. Zapojení učitelů do aktivit 

MAP by mělo mít organizovaně uznávaný formát. (Očekávání + nabývání DP + implementace DP). 

  

Otázky na účastníky a členy pracovních skupin 

a) Jakou změnu do škol může přinést používání a kultivace reflexe v profesní práci učitelů a ve výuce 

žáků? 

b) Jak může model "sebeučící se organizace" a "vzdělávací pohoda" = edu-wellbeing proměnit výuku a 

školní vztahy? 

c) Jak můžeme s použitím (opatřením) "reflexe" vytvořit metodiku pro šíření dobré praxe v MAP a ve 

školách? 

Závěrem 
Evaluace, M. Šrámek: Podrobné a komentované výsledky z dotazníků – dílčí výstup Evaluační zprávy. 
Soubor byl podložen tištěným materiálem, který byl podkladem pro diskuzi.  
Diskuze 
2) Doporučený portál:  SUMÁŘ DOBRÉ PRAXE - https://bein.ped.muni.cz/sumar-dobre-praxe 

 
 

Zapsal: Ing. Zelená, 30.11.2022 
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FOTO Z HROMADNÉHO SETKÁNÍ, 25.11.2022 
 
 
 
 


