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Zápis 

ze setkání ředitelů a zřizovatelů škol 

která se konalo ve čtvrtek 22.6.2017 v 16.00 hod v Hospůdce ve Stodole, Zábeštní Lhota 

 

1. Pí. Zdráhalová přivítala zástupce škol a zřizovatelů. 

2. Následně přítomným prezentovala závěry z jednání pracovních skupin, které navrhují celkem sedm 

projektů spolupráce škol z území: Logopedický projekt, Projekt na podporu nadání, Podpora nadání 

v MŠ a ZŠ, Podpora jazykového vzdělávání, Polytechnika pro MŠ a I. stupeň ZŠ, Polytechnika pro II. 

stupeň ZŠ, Branný projekt.  

1. Logopedický projekt - usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ 
1. Spolupráce s klinickým logopedem (návštěva všech škol 2x rok – vyšetření; beseda s rodiči) 
2. Logopedická prevence (činnost logopedických preventistů (zaměstnanci projektu) 1x týden) 
3. Nákup logopedických pomůcek 

 

2. Podpora nadání 

Příprava v rámci MAP (depistáž psychologa René Gavlase do prosince 2017 – diagnostika a 

doporučení k práci s nadanými; nastavení trvalé spolupráce s krajským koordinátorem nadání) 

Projekt 

1. Vzdělávání pro pedagogy na práci s nadanými dětmi (vzdělávání a materiály) 

2. Spolupráce s Hálkovou školou Olomouc (exkurze, stáž, metodická pomoc) 

 

3. Podpora čtenářské gramotnosti v MŠ a ZŠ 

Projekt spolupráce škol s knihovnami 

1. Nákup tematických kufříků do MŠ, ZŠ a knihoven  

- obsahuje kromě knih i různé didaktické pomůcky a hračky na dané téma - logopedie, dopravní 

výchova, angličtina, podmořský svět, světem zvířat, čas kolem nás  

- s odlišnými tématy, které budou rotovat mezi školami a po třech letech by zůstaly 

v knihovnách k dispozici na vypůjčení školám 

2. Autorské čtení v knihovnách (2 x rok listopad, květen) 

3. Čtení rodičů, prarodičů dětem ve škole 

4. Exkurze do knihovny 

5. Projektové dny v knihovnách (pracovník projektu pro všechny knihovny) 

 

4. Podpora jazykového vzdělávání 

1. Rodilý mluvčí ( v rámci vyučování návštěvy, konverzace v Cj; v rámci kroužku) 

2. Pomůcky pro jazykové vzdělávání 

3. Projektový den (spolupráce s britskou školou v Olomouci (konverzace dětí jen v angličtině, hry, 

sporty typické pro Británi, atd.) 

 

5. Polytechnika pro MŠ a I. stupeň ZŠ 

1. Vzdělávání pro pedagogy zapojených škol (workshopy pro pedagogy vč. didaktiky (jak to učit), 

práce s materiálem, používání nářadí, nástrojů a pěstitelské práce - odborná literatura) 

2. Vybavení pro zapojené školy (materiály a nástroje, zřízení zahrádek, polykoutků 

v interiéru/exteriéru) 
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3. Exkurze pedagogů na SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou 

4. Exkurze dětí a žáků do fy Modit (praktická ukázka co se děje s tříděným odpadem, motivuje děti 

aby odpad třídily a dále se učí a vysvětlují zpracování různých materiálů) 

5. Soutěž zapojených škol o nejzdařilejší výrobek a výstava prací škol 

6. Řemeslný jarmark (ve spolupráci s městem Lipník, prodejní stánky řemeslníků a škol) 

7. Spolupráce s veřejností/rodiči (řemeslníci, lidé pracující v zajímavém oboru představují dětem 

svou práci) 

Přidružené aktivity v rámci MAP II (tvorba sítí a spolupráce): 

Spolupráce s firmami – vytvoření sítě firem a řemeslníků, kteří by školám mohli poskytovat 

zbytkový materiál 

 

6. Polytechnika pro II. stupeň ZŠ 

Spolupráce se SŠE Lipník nad Bečvou – robotika, elektronika, programování  

1. Výuka v zapojených školách (online výuka; studenti SŠE prezenčně vyučují mladší žáky ZŠ - 

pokusy, 3D, atd.) 

2. Exkurze žáků se zájmem o elektrotechniku do SŠE ( tzv. technohrátky) 

3. Nákup technických (elektro) stavebnic do ZŠ 

 

7. Branný projekt 

Spolupráce se složkami krizového řízení, obcemi a Skautem 

1. Besedy s PČR, hasiči, zdravotníky (prevence, chování v krizových situacích) 

2. Besedy se starosty (krizové řízení v obci) 

3. Besedy zajišťované Skauty (zásady chování v přírodě, orientace v terénu, přežití) 

4. Branný závod družstev zapojených škol 

 

Financování projektů 

1. Implementace MAP 

- projekty 1-5 

- výzva asi začátek roku 2018 – realizace od šk. roku 2018/19 

- rozpočet pro naše území pravděpodobně 1.300.000 Kč na 1,5 – 3 roky, ale hovoří se o navýšení  

2. Implementace KAP 

- Projekt 6. Polytechnika pro II. stupeň ZŠ 

• výzva červen 2017 

• aktuálně jednáme s KAPem o zařazení našeho projektu 

 

Společné činnosti realizovatelné v rámci MAP II 

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků, exkurze 

2. Výměna dobré praxe, setkávání 

- vyhledání a podpora činnosti pedagogických leaderů při předávání zkušeností 

- tematická setkávání pedagogů (min. 1x rok) 

- tematická setkávání ředitelů (2x rok) - v rámci setkání host PPP, kraj, krajský koordinátor 

podpory nadání, ASZ, atd. 

3. Spolupráce s firmami  

- vytvoření sítě firem a řemeslníků, kteří by školám mohli poskytovat zbytkový materiál 

4. Spolupráce s rodiči  

- tematické kavárny pro rodiče, besedy  
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3. Přítomní s návrhy souhlasí a nenavrhnuli jejich úpravu. Pí Zdráhalová v následujících dnech vyzve 

všechny školy, aby se vyjádřily, o které z projektů mají zájem. Realizační tým projektu bude na 

projektech pracovat přes letní prázdniny a připraví všechny relevantní podklady pro podzimní 

jednání pracovních skupin. Pracovní skupiny budou v novém složení – na každý projekt jedna 

skupina, členové skupin budou zástupci škol, které se do projektu zapojí. 

 

4. Přítomní shlédli soutěžní videa ze soutěže žákovských týmů „Tříminutovka“ na téma Co se nám ve 

škole líbí a co bychom ještě chtěli.  

5. Na závěr se rozproudila živá diskuze přítomných nad navrhovanými projekty a budoucí spoluprací. 

Z diskuze vyplynul mj. návrh na organizaci pravidelných setkání malotřídních škol – první setkání 

v září 2017. 

 

Zapsal: Ing. Martina Zdráhalová 

 


