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ÚVODNÍK
Právě držíte v rukách první
číslo MAPáckého občasníku
v letošním roce. Projekt naplno
běží, pracovní skupiny se
scházejí, řídící výbor schválil
Strategický rámec, proběhlo
třetí jednání partnerství Map,
několik seminářů a workshopů.
Pořád hledáme stálé členy do
tematických pracovních skupin.
Pojďte zlepšit vzdělávání na
Kadaňsku ;-)


Co se děje a bude dít?

Spolupracujeme s:

CO SE DĚLO, DĚJE A BUDE DÍT?
Pracovní skupiny se nadále scházejí, druhý řídící výbor schválil
Strategický rámec, proběhlo třetí jednání partnerství Map, hledáme
aktivní lidi se zájmem o vzdělávání, připravujeme semináře a workshopy.

JAKÝ MÁ MAP ZAMÝŠLENÝ PŘÍNOS?
Místní akční plán vzdělávání se skládá ze čtyř klíčových aktivit. První a
velmi důležitou je akční plánování. Mezi to patří rozvoj partnerství.
Partnerské subjekty by se měli setkávat či vyměňovat zkušenosti. Dále
Dohoda o prioritách – především z operačního programu IROP. Dále
sestavení akčního plán a poslední dílčí podaktivitou je budování
znalostních kapacit – např. pořádáním „ochutnávkových“ seminářů.
Další klíčové aktivity jsou: evaluace, řízení MAP a řízení projektu.

„Hledáme aktivní lidi, kterým není lhostejný
další vývoj vzdělávání dětí a žáků na
Kadaňsku.“
Z PRACOVNÍCH SKUPIN
V průběhu ledna, února a března 2018 probíhalo několik jednání
pracovních skupin a několik zajímavých seminářů a workshopů. Stále
platí, že hledáme aktivní lidi, kterým není lhostejný další vývoj
vzdělávání dětí a žáků na Kadaňsku. Zapojte se do činnosti
pracovních skupin a posuňme se kupředu! Účastníci v pracovní
skupině mohou být honorováni! Témata pracovních skupin:
1. Podnikavost, iniciativa, kreativita žáku ZŠ, kariérové poradenství a
polytechnika (přírodní vědy) ZŠ
2. Cizí jazyky ZŠ
3. Předškolní vzdělávání
4. Čtenářská gramotnost ZŠ, kulturní povědomí a vyjadřování
5. Inkluze ZŠ + občanské a sociální dovodenosti žáků
6. Matematická gramotnost ZŠ a digitální kompetence

Kontakt:
tel: 774 965 573
Roman.kristof@vladar.cz
www.vzdelavani-kadansko.cz

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(GDPR) SE ZAMĚŘENÍM NA ŠKOLY
Ve čtvrtek 25.1.2018 se konal od 9:00 hod seminář na téma Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se zaměřením na školy.
Seminář probíhal v aule 1.ZŠ Kadaň, Školní 1479.
Cílem semináře bylo poskytnout vedoucím pracovníkům a
ekonomům mateřských a základních škol, ale i dalších subjektů
pracujících s dětmi, vodítka k přípravě na plnění Obecného nařízení
EK o ochraně osobních údajů.
Lektor semináře Mgr. Pivoda představil účastníkům, co je GDPR a
jak se na něj připravit, jak a jaká data zpracovávat v souladu
s nařízením, jaká opatření oproti stávajícímu stavu přijmout, a jaké
jsou případné sankce. Seminář byl interaktivní, účastníci se
v průběhu lektorovy prezentace hojně doptávali a správné postupy
demonstroval lektor přímo na jimi udávaných příkladech ze školní
praxe.
Účastníci obdrželi certifikát o absolvování semináře.

PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI PŘI PŘECHODU ZE ZÁKLADNÍ NA
STŘEDNÍ ŠKOLU
Seminář proběhl v Kadani 13.2. od 13 do 16 hodin v aule 1.ZŠ, Školní
ulice 1479.
Cílem semináře bylo seznámit výchovné a kariérové poradce
základních škol
1) s podpůrnými opatřeními pro žáky se SVP, využitelnými k jejich
přípravě na střední školu
2) s diagnostickými postupy PPP
3) s legislativním rámcem inkluze a povinnostmi středních škol při
přijímání žáků se SVP
4) s prací s dětmi a rodiči ze sociálně vyloučených lokalit, resp.
socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí
Seminář sestával ze dvou bloků, první lektorovala Jana lhotská
z PPP Kadaň (body 1 – 3), druhý Pavlína Holubová a Vendula
Kádárová ze Světla Kadaň (bod 4). Během každého z bloků účastníci
semináře kladli otázky a problémy diskutovali.

WORKSHOP DRAMATIZACE VE VÝUCE
Workshop vedla učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ
Klementa Slavického v Kadani, paní Lucie Tallerová. Workshop se
uskutečnil 2.3.2018 od 14:00 v Základní umělecké škole Klementa
Slavického, Jana Švermy 474, Kadaň.
Cílem semináře bylo seznámit učitele českého jazyka a literatury ZŠ a
učitele literárně-dramatických oborů ZUŠ s prvky dramatizace ve
výuce jmenovaných předmětů, resp. oborů. Lektorka, paní učitelka
Tallerová vedla seminář s pomocí přímé demonstrace práce s dětmi
literárně-dramatického oboru ZUŠ K. Slavického v Kadani.
Učitelé poté diskutovali o představených metodách a svých
zkušenostech.

EFEKTIVNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Dne 15.3.2018 se konal seminář Efektivní metody kariérového
poradenství v Kadani, na ZŠ R.Koblice
Cílem semináře, vedeného kariérovou a výchovnou poradkyní
klášterecké ZŠ Krátká paní Dagmar Ostrihoňovou, bylo představit
kolegům z ostatních škol v území ORP Kadaň nové metody
kariérového poradenství, nakonec se ale seminář podle požadavků
účastníků zaměřil na podrobný výklad ročního plánu kariérového
poradce na základní škole, tj. na to, jaké úkony v každém měsíci
školního roku je potřeba vykonat, a to proto, že dvě z účastnic začaly
coby výchovné a kariérové poradkyně působit teprve nedávno.
Účastníci se dohodli s lektorkou na pokračování semináře ve čtvrtek
12.4.2018 od 13:00 na ZŠ Školní.

JAK ROZPOZNAT VADY ŘEČI, JAK PODPOŘIT
SPRÁVNÝ VÝVOJ ŘEČI U DĚTÍ, JAK VYUČOVAT
ŽÁKY S PORUCHOU ŘEČI, JAKÁ JE VHODNÁ
LITERATURA A METODICKÉ POMŮCKY
Dne 21.3.2018 proběhl logopedický seminář na témata: jak
rozpoznat vady řeči, jak podpořit správný vývoj řeči u dětí, jak
vyučovat žáky s poruchou řeči, jaká je vhodná literatura a metodické
pomůcky. Seminář probíhal od 13:00 do 16:00 v sídle Radky z.s.,
Kpt.Jaroše 630, Kadaň.
Lektorka semináře Vlasta Šedou živou interaktivní formou seznámil
účastnice s teoretickými i praktickými základy logopedie,
logopedické prevence a cvičení (většina účastnic ostatně lektorku již
znala z logopedické prevence, kde se uskutečňuje diagnostika dítěte,
s jakými hláskami má dítě problém a jak dál s dítětem pracovat..).
Účastnice sdíleli své zkušenosti z praxe a porovnávali možnosti
logopedické činnosti na svých pracovištích. Lektorka distribuovala
při cvičeních řadu pomůcek, textů a návodu, z nichž jsou některé
v elektronické podobě přílohou tohoto zápisu.

WORKSHOP K MAP2 I.
Dne 22.3.2018 se na Základní škole Klášterec nad Ohří, Krátká 676,
uskutečnil workshop na téma Aktivity z MAP v projektu MAP2 ORP
Kadaň (II.).

Co nás čeká
v měsíci duben –
červen 2018?




12.4. workshop:
Využití zdrojů a metod
v kariérovém poradenství
14.6. workshop:
Využití pracovních listů
v kariérovém poradenství a
časové rozvržení tematických
plánů ve výchově k volbě
povolání

Po úvodním slově projektového manažera Ing. Josefa Ryšavého
vystoupil Mgr. Bronislav Podlaha, aby nejprve shrnul výsledky
projektu MAPI a následně představil projekt MAPII. Tento
navazující projekt by měl být v ideálním případě realizován v
termínu od září 2018 a měl by navázat na projekt MAPI. Projekt
MAPII přináší oproti projektu MAPI určité novinky, se kterými byli
účastníci semináře detailně seznámeni, příkladmo lze uvést povinné
zapojení rodičů. K tomuto bodu se vyjádřila Mgr. Vlčková, ředitelna
MŠ Klášterec nad Ohří, že již mají s podobnými semináři praktickou
zkušenost a spolupráce s rodiči se jim velmi osvědčila. Dále navrhla,
že se v rámci projektu MAPII pokusí zorganizovat setkání rodičů
předškolních dětí za účelem seznámení s tím, co vše by děti měly
znát před nástupem do školy, aby přechod mezi mateřskou a
základní školou proběhl bezproblémově. Dalším povinným bodem
bude plánování na školách, kde by se zástupci na jednotlivých
školách měli scházet alespoň 1x za pololetí, měli by si vytyčit priority
a vytvořit určitou strategii do budoucna, aby nedocházelo k
nahodilému a nekoncepčnímu postupu. Tuto strategii by pak měli
postupně aktualizovat. V rámci projektu MAPII by měla být
vytvořena pracovní skupina pro financování, složená rovněž ze
zástupců jednotlivých škol a dalších zapojených subjektů. Jejich
úkolem bude hledat zdroje financování prioritně mimo EU fondy.
Bylo také poukázáno na aktivity, které jsou z projektu MAPII
výslovně vyloučeny. Důvodem pro vyloučení je zejména fakt, že by
mohlo docházet k duplicitám, neboť zmíněné aktivity lze financovat
převážně z jiných projektů jako IROP či Šablony. Seminář se
následně podrobně věnoval bodu Implementace MAPI, kde se v
rámci diskuze účastníci aktivně zajímali o možnosti, co a jak by
přicházelo v úvahu realizovat – např. kroužky nabízené na jedné
škole by byly otevřené žákům i z jiných škol v dané oblasti, nákup
pomůcek za účelem jejich otestování ve výuce a následné sdílení
zkušeností, zda se osvědčily či nikoliv, atd. Závěrem byli přítomní
vyzvání, aby se nad celou problematikou zamysleli, konzultovali
předložené možnosti se svými kolegy a konkrétní, již detailně
zpracované návrhy, zaslali prostřednictvím emailu realizačnímu
týmu.
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