PRACOVNÍ SKUPINA
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Datum konání: 12. 11. 2019
Počet účastníků: 6 členů PS, 2 členové RT, 1 host
Čas: 14:00 – 16:00 hodin
Místo konání: MAP, Olivova 1800, Říčany

Program:
1) Zahájení PS
2) Informace o projektu MAP, výstupy KA3 evaluace a monitoring, aktualizace
MAP
3) Návrh témat a financování aktivit
4) Diskuze k tématu tvůrčí volno pedagogických pracovníků
5) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)

Zápis:
1) Zahájení PS
Koordinátorka klíčových aktivit Ing. Monika Žilková přivítala přítomné členy pracovní skupiny
a představila program jednání. Zároveň vyzvala k návrhu dalších pracovních a diskuzních
témat. Zapisovatelkou jednání byla ustanovena Miroslava Kučerová.
2) Informace o projektu MAP
Přítomní členové pracovní skupiny byli nejprve informováni o realizovaných odborných
aktivitách v rámci MAP od minulého jednání pracovní skupiny. Bylo realizováno:
•

Jednání Řídicího výboru MAP

•

Příprava regionální konference Společně pro úspěch našich škol

•

Implementační aktivita Výjezdní zasedání ředitelů a přátel škol v Kořenově

•

Odborný seminář „Jak vyplnit výkaz P1c-01“ a Mgr. Pavlem Zemanem

•

Setkání učící se sítě MŠ (MŠ NEMO)
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V rámci odborných aktivit proběhla také jednání ostatních pracovních skupin. Mezi hlavní
výstupy jednání patří podklady pro zpracování výstupů klíčové aktivity KA 3 Evaluace a
monitoring a uzavření první fáze aktualizace dokumentace MAP.
K tématu zpracování výstupů evaluačních aktivit se členové PS shodli, že nebude potřeba
externích zpracovatelů výstupů evaluace financovaných z paušálních nákladů projektu.
Evaluace by měli zpracovat členové realizačního a odborného týmu MAP na základě
podnětů zástupců cílové skupiny. Toto doporučení platí pro průběžnou evaluaci i evaluaci
plnění priorit a cílů MAP. Pro evaluaci odborných aktivit členové PS doporučili používat
rozšířené hodnotící dotazníky a kvantitativní rozhovory s účastníky aktivit.
K dokončení aktualizace dokumentace MAP se členové pracovní skupiny shodli, že všechny
potřebné oblasti byly aktualizovány. Části MAP, které aktualizovány nebyly buď
nezaznamenaly od minulé aktualizace změny nebo nejsou změny výrazné a aktualizace
bude efektivnější až v další ve druhé fázi.
V dalším bodě byly členům PS představeny výstupy šetření OP VVV MŠMT za region ORP
Říčany.
Na závěr Ing. Žilková informovala o chystaném hlasování členů Řídicího výboru per rollam
na začátku ledna 2020 (schvalovány budou dokumentace evaluace a kompletní dokument
MAP).
3) Diskuze k tématu tvůrčí volno pedagogů
Jednání pracovní skupiny pokračovalo diskuzí k vybranému tématu tvůrčí volno pro
pedagogy a rizika syndromů vyhoření u profesí ve školství. Přizvanou odbornicí, která téma
prezentovala, byla RnDr. Petra Matysová. Ve své prezentaci shrnula výstupy šetření mezi
různými profesemi (ohrožení syndromem vyhoření, motivace profesního rozvoje,
fluktuace). Hlavní část prezentace byla věnována otázce finanční udržitelnosti realizace
tvůrčího volna a možných modelů nastavení (např. vlastní spoření pracovníků s příspěvky
státu, neplacené volno – pojistné platí stát, volno bude realizováno formou placených stáží
nebo pracovní činnosti v jiném oboru). Řešeným tématem bylo také časové nastavení
tvůrčího volna. Přítomní členové pracovní skupiny největší problémy pro fungování
systému v zajištění financí (nemožnost vlastních finančních rezerv pedagogů z důvodu
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nižších příjmů ve školství), nemožnost vycestovat na delší časové období z důvodu
soukromých závazků nebo omezené portfolio možného pracovního uplatnění mimo
školství. Jeden z největších problémů pak členové pracovní skupiny vidí v zajištění zástupů
za pedagogy vybírající tvůrčí volno.

8) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)
Na závěr jednání proběhla diskuze k aktuálním informacím z oblasti řízení škol a dalším
výstupům pracovní skupiny pro následující jednání.
Další setkání pracovní skupiny bylo domluveno 25. 02. 2020.
Zapsala: Miroslava Kučerová
Ověřila: Ing. Monika Žilková

