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MAP Karlovarsko II (reg. č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Setkání nejen s řediteli škol 

Místo konání: ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25 
Datum: 14. 5. 2019, od 14 h do 17 h 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Cílová skupina: Ředitelé škol a další zájemci o aktivity projektu MAP KV II 
Cíl setkání: Seznámit účastníky s výstupy ze strukturovaných rozhovorů s řediteli škol, zahájit 
diskuzi nad zjištěnými údaji, představit účastníkům nabídku aktivit implementace pro příští 
školní rok, zhodnotit aktivity implementace tohoto školního roku. 
Facilitace: manažerka projektu 
 
Program: 

1. Prezentace výstupů z dotazování škol. 
2. Plán aktivit implementace školní roku 2019/2020. 
3. Diskuze o aktivitách implementace školního roku 2018/2019. 

 
ad 1) Prezentace výstupů z dotazování škol 
 
Manažerka projektu představila účastníků program a cíl dnešního setkání. Ředitelům škol 

poděkovala za zapojení do strukturovaných rozhovorů a zástupcům KÚ KK (projekt IKAP) za 

spolupráci při získávání statistických údajů o školách. Postupně proběhla prezentace výstupů 

ze strukturovaných rozhovorů s řediteli škol v členění na:  

 údaje zjišťované v rámci MAP Karlovarsko II (školní dílny, spolupráce s rodiči, školy 

v přírodě, spolupráce se zřizovatelem, personální podpora na školách),  

 údaje dle Metodiky rovných příležitostí PO 3 OP VVV, 

 informace pro popis potřeb škol (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, 

rozvoj potenciálu žáka v dalších oblastech, další potřeby rozvoje školy). 

Prezentace byla zaslána účastníků a bude zveřejněna na webu. Ze zjištěného bude zpracován 

písemný výstup, který bude poskytnut školám. Výstupy se budou zabývat pracovní skupiny 

v projektu. 

Během prezentace probíhala rovněž diskuze k některým bodům. Z některých dotazů 

vyplynuly náměty na rozšíření podotázek pro další kolo dotazování. 

ad 2) Plán aktivit implementace školního roku 2019/2020 
 
Manažerka projektu informovala o postupu výběru aktivit implementace a postupu vzniku 
akčního plánu na příští školní rok. Po té byly představeny jednotlivé nabízení implementační 
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aktivity pro školní rok 2019/2020. Aktivity byly prezentovány klíčovými osobami pro danou 
implementační aktivitu. Po každé prezentaci byly také vysvětleny organizační záležitosti 
jednotlivých aktivit a zodpovězeny dotazy. Ředitelé škol obdrží 15. 5. 2019 e-mailem 
formulář, pomocí kterého se mohou přihlašovat k aktivitám implementace. Dotazník je 
možno vyplňovat do 15. 6. 2019. 
 
Nabídka aktivit implementace je: 

 Putování krajem živých vod. 
 Práce s heterogenní třídou, práce s diferencovanou skupinou žáků v rámci jedné 

třídy, diferenciace vzdělávání – náměty na vzdělávání. 
 Přístupy k vedení třídnických hodin. 
 Paměť a efektivní učení. 
 Hodina angličtiny s rodilým mluvčím. 
 Kurz podnikavosti. 
 Podpora polytechniky. 

 
 
ad 3) Diskuze o aktivitách implementace školního roku 2018/2019 
 
Na závěr proběhlo pomocí skupinové práce zhodnocení aktivit implementace školního roku 

2018/2019. S doporučením bude pracovat realizační tým projektu. 

Zapsali: Turková, Šebesta, Hendrichová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 


