Dne 23. 11.2016 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny MATEŘSKÉ ŠKOLY v MŠ Pod
Homolkou.
Zúčastnili se ředitelky a učitelky berounských MŠ Drašarova, Tovární, Vrchlického, Sluníčko,
2. ZŠ a MŠ Beroun a dále MŠ Kublov, Liteň, Zdice, MŠ speciální Králův Dvůr, DDM a MŠ
speciální Beroun a zástupci neziskových organizací Pro zdraví 21, Lesní klub Studánka,
zástupce realizátora projektu MAP, zástupci řídícího výboru MAP. Tématem diskuze
a SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) byla čtenářská a matematická
pregramotnost v předškolním vzdělávání, polytechnické vzdělávání, rekonstrukce,
infrastruktura, vize škol.

Dne 24. 11. 2016 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY v MŠ Pod
Homolkou.
Zúčastnili se ředitelé a učitelé ZŠ Nižbor, ZŠ Loděnice, berounských ZŠ Wagnerovo nám,
Jungmannova ZŠ, SŠ a ZŠ Beroun, ZŠ Počaply, zástupce SPC při SŠ a ZŠ Beroun
zástupce soukromého zřizovatele ZŠ Kairos Dobřichovice, zástupce rodičů.
V úvodu se skupina vrátila a shrnula tři povinná témata pro ZŠ z minulého setkání (Podpora
rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem ve školských zařízeních).
Témata diskuze a SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) 2. setkání byla:
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a IVT, Rozvoj kompetencí dětí
a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. Celou diskusí prolínalo téma nedostatku kapacit
na základních školách, málo prostoru pro dělení tříd, kapacity školních dílen a jejich
vybavení. Dalším okruhem byla kvalita výuky informačních technologií, která naráží na
zastaralé vybavení a malý zájem rodičů o tuto problematiku.

Dne 29.11.2016 proběhlo 2. setkání pracovní skupiny MIMOŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ v Rodinném centru Slunečnice.
Zúčastnili se zástupci Domu dětí a mládeže Beroun, Městské knihovny Beroun, Rodinného
centra Slunečnice, Pro zdraví 21, Klubíčko o.p.s., soukromého zřizovatele Naše škola z.ú.,
soukromé Jazykové školy Hany Vavrečkové, realizátora projektu MAP, veřejnosti a rodičů.
Pokračovala diskuze a dopracování SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti
a hrozby) témat: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze (společné vzdělávání) –
kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, Inkluzivní (společné)
vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Vedoucí skupiny přednesla příklad dobré praxe v Tmani, spolupráce základní školy
a zřizovatele. Ve škole probíhá počítačový kroužek pro žáky zdarma. Účastní se ho všichni
žáci, mzdu vedoucí kroužku dotuje obec.
Zástupkyně realizátora projektu upozornila přítomné zástupce vzdělávacích subjektů na
možnost žádat o investiční prostředky z EU. Cílovou skupinou jsou děti a žáci do 15 let věku
v neformálním a zájmovém vzdělávání. V případě zájmu je třeba poslat realizátorovi
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projektu investiční záměr k zařazení do Strategického rámce MAP, samotnou žádost
o podporu je třeba podat do února 2017.

Další setkání pracovních skupin – tentokrát společné,
proběhne 17. ledna 2017 v Městské knihovně Beroun od 16 hodin,
v 1. patře v prostorách Klubů důchodců.
Členům pracovních skupin a veřejnosti, zástupcům zřizovatelů a pracovníkům školských i
mimoškolních zařízení zde bude představen důležitý dokument – Strategický rámec MAP
ORP Beroun.
Vznikl na základě výstupů pracovních skupin, vlastního dotazníkového šetření realizátora
projektu pro školní zařízení a pro veřejnost, zjišťováním investičních projektových záměrů
školních a mimoškolních zařízení, analýzy dotazníkového šetření MŠMT na základě
poskytnutých agregovaných dat a v souladu s dokumenty a vzdělávacími strategiemi
místními i národními. Jsou v něm stanoveny priority a cíle pro jednotlivá témata Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání MAP ORP Beroun.

Všem zájemcům o vzdělávání na Berounsku jsou otevřené pracovní skupiny
1. MATEŘSKÉ ŠKOLY
2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
3. MIMOŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Setkávají se v rámci projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP
BEROUN (MAP). Tématem jejich setkávání je „Zvyšování kvality vzdělávání na
Berounsku“. Setkávají a vzájemně osobně se poznávají a informují, navazují kontakty
a partnerství zástupci zřizovatelů škol, ředitelé a učitelé, rodiče, zástupci neziskových
organizací a realizátora projektu.

Mgr. Pavla Dobešová, manažerka projektu MAP ORP Beroun
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