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ZÁPIS Z ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 

projektu MAP II ORP Teplice, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011455 

 

Místo konání:  Magistrát města Teplice,  nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice, Velká 

zasedací místnost 

Termín:   13. 9. 2019, 9:00 – 11:00 hod. 

 

Přítomní:  Viz Prezenční listina 

 

Program:  

1. Zahájení  

2. Návrh aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj ředitelů ZŠ      

3. Návrh prvního workshopu na téma Polytechnické vzdělávání včetně stanovení termínu, 

obsahu a zapojených škol 

4. Pracovní skupiny, jejich věcné zaměření a harmonogram na rok 2019 

5. Jednorázové vzdělávání – zapojení žákovských parlamentů   

6. Podpora znalostních kapacit – workshopy pro rodiče     

7. Harmonogram aktivit projektu 

8. KAP 

9. Závěr a stanovení termínu následného jednání 

 

AD 1) 

Přítomné členy ŘV přivítala koordinátorka projektu Ing. Lenka Tomanová. Představila 

jednotlivé body programu jednání a poděkovala za opětovnou možnost pořádání ŘV  MAP II 

ORP Teplice v prostorách magistrátu města. 
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AD 2)  

Předseda ŘV Mgr. Lukáš Šimon představil koncepci aktivit zaměřených na osobnostní rozvoj 

ředitelů ZŠ. Konstatoval, že na základě předchozích zkušeností se jako nejvhodnější model 

ukázalo dvoudenní setkání spojené s možností odborného vzdělávání, ale také výměny dobré 

praxe jednotlivých aktérů. Dále představil možná témata, jež byla  vydefinována na základě 

osobních schůzek, či telefonických konzultací přímo se samotnými řediteli ZŠ. Místem bude 

Opárenské údolí – Černodolský mlýn v termínu od 27. - 28. 3. 2020.  

 

- Dojde k oslovení vhodných lektorů pro jednotlivé oblasti a  následně bude připravena 

pozvánka spojená se závaznou návratkou. 

 

AD 3)  

Analytikem Ing. Barborou Kabíčkovou byla představena podoba prvního workshopu pro žáky 

na téma Polytechnické vzdělávání: Vzdělávací akce je zaměřena na rozvoj polytechnických 

dovedností žáků. Žáci z 3 základních škol budou v týmech sestavovat a programovat roboty a 

plnit s nimi zábavné úkoly.   

Školy:   

Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí;  

Základní škola Dubí 2, Tovární 110/86, 417 02 Dubí;  

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Plynárenská 

2953/6, 415 01 Teplice.  

Věková kategorie žáků:   

Žáci 4. tříd ZŠ.   

Počet žáků:  

Z každé školy bude zapojeno celkem 20 žáků 4. tříd. Prvního projektového dne se zúčastní 10 

žáků z každé ze zapojených škol a druhého dne jiných 10 žáků z každé ze zapojených škol. 
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Dohromady se každého projektového dne zúčastní 30 žáků. Bude sestaveno 5 týmů po 6 

žácích. Každý tým bude složen z 3 dvojic z 3 zapojených škol.   

Termín:   

24. října 2019 od 9 do 13 hodin, 30 žáků (10 žáků z každé školy);   

25. října 2019 od 9 do 13 hodin, 30 žáků (jiných 10 žáků z každé školy). 

 

- Po prvotním ozkoušení zvoleného způsobu Polytechnického vzdělávání bude nabídka 

k zapojení se rozeslána všem ZŠ na území ORP Teplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 4)  

Pracovní skupiny projektu byly představeny analytikem Ing. Barborou Kabíčkovou 

(Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost) a hlavním manažerem projektu Mgr. 

Liborem Kudrnou (PS Financování a PS Rovné příležitosti). Došlo k opakované prezentaci 

zaměření jednotlivých pracovních skupin a nastínění jejich možných témat včetně časového 

rámce schůzek do konce roku 2019. Přítomní byli informováni také o možnosti zapojení se do 

ověření výukového programu Informatika I., který je zaměřen na vyučování informatiky 
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zábavně v souvislostech, nebo využití bezplatných výukových programů Finanční gramotnost 

a Zdravý životní styl. Na některou z PS budou pozváni tvůrci těchto programů, aby členům 

PS ukázali konkrétní podobu programů, a bude zhodnocen případný přínos pro ZŠ v ORP 

Teplice.    

 

AD 5) 

Koordinátorka projektu Ing. Lenka Tomanová prezentovala myšlenku realizace 

jednorázového vzdělávání, které by bylo zaměřené na výměnu dobré praxe mezi zástupci 

žákovských parlamentů  více ZŠ v daném území.  

Další možností, jež vzešla ze strany Mgr. Hany Syblíkové, je jakási výměna praktických 

zkušeností ve formě stínování ,,Shadowing" mezi přihlášenými školami. Rozpracovaný záměr 

bude zaslán členům RT s cílem nalézt finanční prostředky na jeho realizaci, či implementaci 

do MAP II ORP Teplice. 
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AD 6)  

Předseda ŘV Mgr. Lukáš Šimon přiblížil aktivitu projektu zaměřenou na rodiče žáků ZŠ 

nazvanou  podpora znalostních kapacit – workshopy pro rodiče. 

Na základě jeho návrhu a následné diskuse bylo zvoleno téma kyberšikana, neboli šikana 

prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k 

agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. V této souvislosti bude oslovena 

firma Seznam.cz s žádostí o možnou spolupráci. 

První workshop proběhne v prostorách ZŠ Žalany pod vedením ředitele školy Mgr. Lukáše 

Šimona. 

 

AD 7)  

Hlavní manažer projektu Mgr. Libor Kudrna stručně představil harmonogram aktivit projektu 

MAP II ORP Teplice a jeho dílčí výstupy. Následně proběhla diskuse na téma aktualizace 

Strategického rámce a možnosti čerpání dotací ze strukturálních a investičních fondů. 

 

 AD 8)  

Hlavní manažer projektu Mgr. Libor Kudrna stručně představil Krajský akční plán vzdělávání 

(KAP), jež  je považován za základní "stavební kámen" pro přípravu a realizaci procesu 

zvyšování kvality vzdělávání v Ústeckém kraji s cílem hledání průniků a vzájemného 

obohacení v rámci jednání PS, či vzdělávacích aktivit projektu. 

Bližší informace budou podány na následujícím jednání ŘV MAP II ORP Teplice. 

 

AD 9)  

Členové RT se rozloučili s přítomnými, poděkovali za jejich účast a věcné připomínky. Další 

termín jednání ŘV byl stanoven na 21.2.2020 od 9:00 v prostorách Magistrátu statutárního 

města Teplice. 
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