Zápis ze společného zasedání pracovní skupin
PS pro polytechnické vzdělávání
Místo konání: MěÚ Havlíčkův Brod – velká zasedací místnost
Datum konání: 2. května 2022 od 14:30
Seznam účastníků: viz příloha
Program:


I.

Úvodní slovo – zahájení
 14:30
část – hosté

1) Mgr. Lucie Dostálková (člen kabinetu Českého jazyka a literatury při projektu SYPO, člen PS
ČG v rámci projektu MAP III – Podhůří Železných hor) – představení kabinetu, informace o
aktivitách, sdílení zkušeností
 14:30 – 15:00
2) Bc. Lucie Škrdlová (vedoucí Centra na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina) –
Možnosti podpory při vzdělávání dětí/žáků cizinců, aktuální situace
 15:00 – 15:30
3) Mgr. Lukáš Válka (NPI) – inspirace a ucelený přehled v aktuálním dění
 15:30 – 16:00
II.

část – aktuální informace o projektu MAP II, aktivity do konce projektu, působení členů PS
v navazujícím projektu, práce ve skupinách



Diskuze, dotazy
Závěr

Stálí členi pracovní skupiny:


Pan Martin Domkář – AZ Centrum Havlíčkův Brod



Pan David Šorm – FS ČCE v Horní Krupé



Paní Veronika Dobrovolná – MŠ Přibyslav



Pan Ilona Sýkorová – ZŠ Veselý Žďár



Pan Jaromír Sukup – ZŠ Přibyslav

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029

Úvodní slovo, zahájení
V úvodní části slečna Petra Laštovičková přivítala přítomné na setkání pracovní skupiny. Nejprve
stručně přednesla program společného setkání pracovních skupin a představila přítomné hosty.
Pozvanými hosty byla paní Mgr. Lucie Dostálková, působící jako člen metodického kabinetu v projektu
SYPO (Kabinet českého jazyka a literatury). Jejím hlavním úkolem bylo předat pedagogům stručné
informace o fungování kabinetu, představit aktivity, které realizují a současně pedagogy motivovat
k zapojení. Současně působí paní Dostálková jako vedoucí pracovní skupiny čtenářská gramotnost
v projektu MAP III v MAS Podhůří Železných hor.
Druhým hostem byla paní Bc. Lucie Škrdlová, která je stálým členem pracovní skupiny pro rovné
příležitosti pro ORP Světlá nad Sázavou. Současně je vedoucí Centra na podporu integrace cizinců pro
Kraj Vysočina. Pro členy pracovních skupin si připravila téma Možnost podpory při vzdělávání dětí/žáků
cizinců. Třetím neméně zajímavým hostem byl pan Mgr. Lukáš Válka z Národního pedagogického
institutu České republiky. Jeho hlavním úkolem bylo informovat o aktivitách Národního pedagogického
institutu, nabídkách vzdělávacích programu apod.

I.

část - hosté

Mgr. Lucie Dostálková – metodický kabinet SYPO, PS ČG
Paní Dostáková se stručně přestavila a poté začala se samotnou prezentací. Pedagogům vysvětlila, čím
se zabývá projekt SYPO a co je jeho hlavním smyslem. Informovala o možnosti se zapojit do kabinetů,
které jsou rozděleny dle témat (matematika, informatika, přírodovědné vzdělávání, předškolní a
prvostupňové vzdělávání). Dále informovala o možnosti se zapojit do nově vznikajících kabinetů cizích
jazyků a společenskovědních předmětů. Paní Dostálková přítomné informovala o cílech kabinetů a
představila možnosti spolupráce i napříč kabinety. Působení v kabinetu je dobrovolné a nevyplívají
z něj žádné povinnosti. Kabinet nabízí prohloubení odborné kvalifikace a sdílení zkušeností s kolegy.
Členové se také mohou bezplatně účastnit akreditovaných akcí a být informování o novinkách z dané
oblasti. Stálým členem kabinetu SYPO je i paní Marce Hájková, která je členem pracovní skupiny pro
čtenářskou gramotnost.
Druhá část prezentace patřila sdílení příkladů a představní činnosti pracovní skupiny pro čtenářskou
gramotnost v projektu MAP III na území Chotěbořska (MAS Podhůří Železných hor). Paní Dostálková
přednesla ostatním aktivity a činnosti, které v rámci PS realizují (exkurze do Krajské knihovny Vysočiny,
exkurze po stopách J. Haška, projekt mediální výchova, apod.)
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Bc. Lucie Škrdlová – vedoucí centra na podporu integrace cizinců
Paní Škrdlová informovala přítomné o možnosti podpory při vzdělávání dětí/žáků cizinců.
V úvodu představila služby, které poskytuje Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina a
přednesla nejčastější řešené situace týkající se školství. Jedním z hlavních témat, vzhledem k situaci,
bylo vzdělávání žáků přicházejících z Ukrajiny.
Zmínila aktuální problémy, se kterými se setkávají: neznalost v systémech školství, zdravotnictví,
zaměstnávání, práce na černo, nezletilí bez doprovodu rodičů, apod. Pedagogové navzájem sdíleli
zkušenosti a informace o žácích přicházejících z Ukrajiny. Někteří přítomní informovali o tom, že
intenzivně řeší téma ukrajinských dětí a některé z menších škol naopak toto téma vůbec nemusí řešit.
V samotném závěru zmínila možnosti podpory – tlumočení, překlady, výuka ČJ,..

Mgr. Lukáš Válka – Národní pedagogický institut
Pan Válka plynule navázal na paní Škrdlovou a pedagogy seznámil s možnostmi, jaké mohou využít
prostřednictvím Národního pedagogického institutu. Zmínil především aktuálně nejvíce poptávané
konzultace k adaptaci UA žáků a webináře zabývající se tématem adaptace a intgrace cizinců z Ukrajiny.
Dále nabídl zdarma pedagogům možnost podpory při překladech a tlumočení. Pedagogové projevili o
tlumočení i překlady zájem především při zápisech ukrajinských žáků.
V druhé části představil obecně NPI a aktivity, které realizují. Upozornil, na nabídku vzdělávacích
programů krajského pracoviště Jihlava, na kterém působí. Dále zmínil jak NPI školy podporuje formou
společného vzdělávání ve školách. V neposlední řadě zmínil základní informace o operačním programu
Jan Amos Komenský a s tím spojenou výzvu na Šablony I.

II.

část - aktuální informace o projektu MAP II, aktivity do konce projektu, působení členů PS
v navazujícím projektu, práce ve skupinách

Slečna Laštovičková představila aktuální informace v projektu. Pedagogové

obdrželi slibované

příručky, které byly představeny na předchozím setkání pracovních skupin (Volba povolání bez
předsudků, 12 ověřených metod kolegiální podpory). Dále informovala o navazující spolupráci
s panem Petrem Liškou na téma Finanční gramotnost (pracovní listy pro žáky 2. stupně). Zúčastnění
také obdrželi letáček s přehledem plánovaných akcí do konce školního roku 2021/2022. Na základě
zájmu z území je plánováno sdílení příkladů dobré praxe a předávání informací napříč územím
Vysočiny. Je plánována návštěva Základní školy a mateřské školy v Polničce a návštěva Mateřské školy
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Kamarád. Jedním z podnětů, který vzešel se setkání, byl návrh na platformu sdílení materiálů, metod
a problémů napříč ORP Světlá nad Sázavou. Jednalo by se o uzavřenou skupinu.
RT dále informoval přítomné o dalším plánovaném setkání, které proběhne 8. června 2022.

Diskuze, dotazy
Dotazy probíhaly v průběhu setkání. Na závěr již žádné dotazy nebyly.

Závěr
Závěr setkání se nesl v duchu hodnocení uplynulého období. Přítomní poděkovali možnost dozvědět
se nové informace z různých oblastí.

V Havlíčkově Brodě dne 2. května 2022
Zapsala: Nikola Krupičková
Přílohy k zápisu:


Prezenční listina
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