Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II

Termín

2. – 4. 1. 2020, 14:00

Místo

Neratov v Orlických horách

Přítomní

Viz prezenční listina
Zápis ze setkání PS Vzdělávání v rámci projektu
DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY VZDĚLÁVÁNÍ KRAJŮ








Hodnocení
o Vyjadřovat se vždy k jednotlivému cílí, který je v DZ ČR – řekneme ano tento a tento cíl
je v DZ kraje řešen, ale chybí tam např. hlubší rozpracování analýzy
o Náš úkol bude dělán do listu Celkový komentář k DZ krajů, to na co se nás nikdo neptá
bude řešeno do Jednotlivých připomínek
Připojujeme hodnotící škálu
o Ano, je uvedeno, ale nerozpracováno
o Ano, je rozpracováno (např. daleko více rozpracováno než v DZ (použito více slov))
o Ne, není uvedeno
Přidáváme 4. úkol (shrnout celkový dojem z dokumentu)
Střední článek
o Dáme si referenční plochu, dle níž budeme posuzovat, zda se střední článek v textu
vyskytuje (viz materiál od V. Srba)
Leadership
o Referenční výklad je v zadání a podle toho zhodnotit, zda to je zmíněno v DZ kraje
o A pokud tam bude něco co dle nás aspoň vzdáleně připomíná leadership, tak to zmínit
a připomínkovat

STŘEDNÍ ČLÁNEK

1. DLOUHODOBÉ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ
 Členové PS připomínkují DZ krajů – do 8. 1. 2020 musíme naše závěry odeslat směrem k P.
Čápovi deadline pro odeslání (9. 1. 2020 proběhne oficiální schůzka se zástupci MŠMT, kde
budou závěry PS Vzdělávání k DZ krajů představeny)
Postup pro připomínkování:
A) ZŠ, jak jsou reflektovány rozvojové potřeby a potenciály ZŠ v návaznosti na Prioritní cíle
DZ (referenční rámec: DZ str. 41-43, tabulka 44-45)
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MŠ, jak jsou reflektovány rozvojové potřeby a potenciály MŠ v návaznosti na Prioritní cíle
DZ (referenční rámec: DZ str. 31-35, tabulka 36-37)

B) Střední článek řízení/podpory – tedy koordinace a synergie aktivit ze sub regionální úrovně
(referenční rámec DZ. Kapitola L (str. 91-96) -> o stř.článku se v textu nepíše (naše připomínky nebyly
akceptovány), lze tedy operovat s MAPy a sledovat, jak a jestli s nimi kraje počítají.
C) Leadership
a. vyhledávání leaderů, jejich podpora, jejich využití pro rozvoj pedagogů, podpora
mentoringu a koučinku, individualizace pedagogické podpory
b. leadership na lokální úrovni – zapojování partnerů (zřizovatelé, rodiče, soc.služby, aj.),
kontextualizace národních a krajských cílů do místních strategií a akčních plánů, akční
plánování
Pro připomínkování je důležité vycházet z DZ ČR, tak i z jednotlivých DZ krajů
2. TERMÍNY
 2. – 4. 1. 2020
o Orlické hory – finalizace dokumentu pro MŠMT
 21. – 22. 5. 2020
o Leaderfest Kutná Hora (termín není 100%)
 6. – 7. 8. 2020
o tradiční letní setkání PS Vzdělávání
o Jizerské hory – Liberecký kraj
 podzim 2020
o Dubai – světové EXPO – www.expo2020dubai.com
o myšlenka s postupnou realizací
DALŠÍ TÉMATA Z MINULÉHO SETKÁNÍ (na setkání 2. 12. 2019 neřešeno)
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3. AKADEMIE LEADER
Rada manažerů
PS vnímá změnu pravidel jako ohrožení existence Rady manažerů a oddálení celého konceptu Akademie
LEDER.
 místo konání
o nabízí se Vysočina (Havlíčkův Brod) – K. Kovářová souhlasí
 termín spuštění: březen 2020
4. MOJE ODPADKY (www.mojeodpadky.cz)
Člen PS Chytrý venkov se zajímá. P. Staněk poslal podklady pro šablonu.
E. Fejfarová nasměruje pana Staňka na Honzu Machka. Řeší se.
5. SKAV + PREF
M. Pošíková zašle podnět do Výboru:
PS doporučuje upřesnit a zpřehlednit nastavení odpovědnosti a kompetencí při prezentaci na
veletrhu př. v oblasti vzdělávání.
JEDNÁNÍ SE SEKCÍ II MŠMT (SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ) – IMPLEMENTACE STRATEGIE 2030+
a. spolupracujeme při nastavení implementace Strategie Vzdělávání 2030+
b. Dlouhodobé záměry krajů - termín do 8.1.2020?
7. ČLÁNEK V RÁMCI ČASOPISU ŘÍZENÍ ŠKOLY
- Neřešeno – nutno příště prodiskutovat i s ředitelem.

