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.
Dne 8.11.2016 proběhlo 1. setkání pracovní skupiny MIMOŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ v Rodinném centru Slunečnice.
Zúčastnili se zástupci Městské knihovny Beroun, Rodinného centra Slunečnice, Studia Kala,
Alelieru na Vyhlídce, Pro zdraví 21, MÚ Beroun OSPOD, MAS Karlštějnsko, zástupce
realizátora projektu MAP MÚ Beroun, zástupce řídícího výboru MAP, zástupce veřejnosti a
rodičů. Témata diskuze a SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) byla:
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.
2. setkání pracovní skupiny Mimoškolní a zájmové vzdělávání se uskuteční dne 29.
11. 2016 od 14.30 hodin v Rodinném centru Slunečnice, Komunitní centrum Bezručova
928. Jedním z probíraných a diskutovaných témat bude Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí
a žáků.
Dne 9. 11.2016 proběhlo 1. setkání pracovní skupiny MATEŘSKÉ ŠKOLY v MŠ Pod
Homolkou.
Zúčastnili se ředitelky a učitelky berounských MŠ Drašarova, Tovární, Vrchlického, Sluníčko,
2. ZŠ a MŠ a dále MŠ Kublov, Stašov, Zdice, Sluníčko Nižbor a zástupci neziskových
organizací Pro zdraví 21, MAS Karlštejnsko, zástupce realizátora projektu MAP MÚ Beroun,
zástupci řídícího výboru MAP. Tématem diskuze a SWOT analýzy (silné a slabé stránky,
příležitosti a hrozby) byla Podpora inkluzivního (společného) vzdělávání v předškolních
zařízeních.
2. setkání pracovní skupiny Mateřské školy se uskuteční dne 23. 11. 2016 od 15 hodin
v MŠ Pod Homolkou, Pod Homolkou 1601, Beroun.
Budou probírána a diskutována témata čtenářská a matematická pregramotnost
v předškolním vzdělávání, případně další.
Dne 10. 11. 2016 proběhlo 1. setkání pracovní skupiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY v MŠ Pod
Homolkou.
Zúčastnili se ředitelé a učitelé ZŠ Nižbor, Loděnice, Beroun Wagnerovo nám, Beroun
Jungmannova, ZŠ a MŠ Tetín, SŠ a ZŠ Beroun příspěvková org., zástupce soukromého
zřizovatele Naše základní škola, Pro zdraví 21, MAS Karlštejnsko, zástupci řídícího výboru
MAP, zástupce rodičů. Témata diskuze a SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a
hrozby) byla: Podpora rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti, Inkluzivní vzdělávání a
podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve školských zařízeních.
2. setkání pracovní skupiny Základní školy se uskuteční dne 24. 11. 2016 od 16 hodin
v MŠ Pod Homolkou, Pod Homolkou 1601, Beroun.
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Budou probírána a diskutována některá z témat: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků,
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Kariérové
poradenství v základních školách, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků,
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.
Mgr. Pavla Dobešová, manažerka projektu MAP ORP Beroun

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0003411

