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Ad 1) Zahájení 3. fáze MAPu 
 
Manažerky projektu uvítaly přítomné členky pracovní skupiny. Na úvod byly seznámeny s obsahem 
projektu MAP III a fungováním pracovních skupin ve 3. fázi akčního plánování.  
 
Manažerka projektu účastníky seznámila s již domluvenými termíny aktivit v MAP II. Například: 
3.3.2022 workshop k budoucnosti a šancím ve vzdělávání, 24.5.2022 plánovací setkání a oživení témat 
paměti a efektivního učení s Ing. Alešem Procházkou.  
 

V projektu MAP III mají vzniknout akční plány na roky 2023 až 2025. Pro široký sběr námětů vytvořil 

realizační tým formulář, kam může kdokoliv zapisovat náměty: 

https://1url.cz/@KVplan 

 

 
Ad 2) Diskuze na téma doučování 
 
Moderovaná diskuze navázala na minulé jednání na podzim 2021 (v rámci projektu MAP II). Začátek 

diskuze se týkal problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání.  

Ohledně zkušeností s doučováním zaznívalo, že vykazování je administrativně složité. Diskutovalo se 

také o problému s kolizí s doučováním z NPO a šablon, protože některé školy mají v šablonách zvoleno 

doučování. Bylo by vhodné propojování se sociálními službami, například nízkoprahové kluby a sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vhodné by bylo také, kdyby byla pozice sociálního asistenta, který 

by komunikoval s rodinami.  

Co se týče dotazů k vykazování doučování, mohou se školy podívat na web: 

https://doucovani.edu.cz/ 

https://1url.cz/@KVplan
https://doucovani.edu.cz/


Dotazy ke vzorům dokumentů a postupu škol v různých situacích lze posílat na e-mail: 

stredniclanek@msmt.cz 

 

Ad 3) Diskuze na téma nadaní žáci 

Krátká diskuze proběhla k tématu nadaní žáci. Přítomné členky pracovní skupiny se bavily o rozdílech 

mezi šikovnými a nadanými žáky. Diskutovalo se také o odchodech na víceletá gymnázia a zda jsou 

víceletá gymnázia obecně v souladu s inkluzí. Některé školy, které mají hodně žáků s podpůrnými 

opatřeními, by uvítaly, kdyby mohly mít speciální třídy. 

 

Ad 4) Sdílení, další 

Manažerka projektu zašle do pracovní skupiny SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb, které byly 

zpracovány v minulém projektu a je možné je ze strany pracovních skupin doplňovat a aktualizovat. 

Členové pracovní skupiny obdrží k prostudování závěrečnou evaluační zprávu projektu MAP II.  

Závěrečná evaluační zpráva z projektu MAP II je dostupná na webu v sekci dokumenty: http://mas-

sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/ 

V rámci MAP III bude probíhat evaluace celého období akčního plánování 2016 – 2023, manažerka 

projektu informovala, že členové pracovních skupin budou osloveni evaluátory k účasti na některé 

z focus group k evaluaci. V případě rovných příležitostí by proběhla evaluační focus group 

pravděpodobně na podzim 2022. 

Manažerka projektu zašle členům pracovní skupiny nabídku témat, která je možné na některém dalším 

jednání pracovní skupiny řešit s PaedDr. Ellen Mlátilíkovou. V případě, že mají členové pracovní skupiny 

náměty na nějaké téma nebo hosta na jednání pracovní skupiny, mohou tipy posílat realizačnímu týmu 

projektu MAP. 

V rámci diskuze a sdílení aktuálních informací zaznělo: 

• Problematika agresivního chování u žáků. 

• Nová informatika: Jsou dobré zkušenosti ICT koordinátorem z Aše. Některé školy by uvítaly 

školení na běžné uživatelské PC dovednosti. 

• Evidence známek a informací pro rodiče: elektronicky či k tomu také v papírové podobě. 

• Některé školy půlí třídy, umožňují to finance v rámci reformy financování regionálního školství, 

ale škola musí mít dost pedagogů a prostor. Umožnuje to lepší podmínky i pedagogy, při 

absenci některého z pedagogů není problém se suplováním (třídy se spojí).  

• Světlo Kadaň nabízí aktivity pro učitele v oblasti třídnických hodin. Nabídka bude rozeslána 

přes projekt MAP. 

 

Zapsaly Hendrichová a Turková 
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