Zápis z jednání Pracovní skupiny Základní vzdělávání (PS II)
projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín
Místo konání: Základní škola Železnická, Jičín
Datum a čas: 16. června 2016, 16:00
Přítomni: dle prezenční listiny, 20 osob
Zápis:
1. Zahájení
Zahájení se ujala vedoucí pracovní skupiny Mgr. Blanka Kalátová Lisá, která přivítala
přítomné a plynule přešla k druhému bodu programu.
2. Seznámení s projektem MAP
Mgr. Blanka Kalátová Lisá prostřednictvím vlastní připravené prezentace představila
přítomným projekt MAP, jeho cíle a fáze, vysvětlila pojmy strategický rámec a priority MAP a
seznámila přítomné s tématy, kterými by se měla skupina při své práci věnovat. Prezentace
je ke zhlédnutí v příloze zápisu.
3. Představení aplikace Portfolionet©
Poté převzal slovo Milan Šrámek z firmy HEURÉKA CZ, spol. s.r.o., který je tvůrcem programu
Portfolionet©. Skrze prezentaci a online prohlídku webu představil strukturu a obsah webu.
Portfolionet© slouží k formativní evaluaci projektu MAP, a to skrze cyklus akčního plánování
(cyklus PDCA) – plán, realizace, zpětná vazba a vyhodnocení, zlepšení (inovace). Milan
Šrámek vysvětlil pojem formativní evaluace, a způsob, jak jí můžeme docílit skrze
představenou aplikaci. Vysvětlil způsob response a vyhodnocování dotazníků a důležitost
hodnotících hledisek- váhových indikátorů, které nahrazují komunikaci tváří v tvář a slouží
k priorizaci potřeb. Přítomným byla představena výchozí struktura prostředí pro konkrétní
skupinu, kterou si budou moci členové skupiny upravovat podle svých potřeb
prostřednictvím administrátora aplikace. Prezentace je k prohlédnutí online na webu
Portfolionet (www.moz.pfnet.eu) v oddíle hlavní nabídky MAP + Portfolionet© -> pododdíl
Uživatelské informace.
4. Dohoda nad tématy zájmu a dalšími kroky
Mgr. Kamila Kabelková seznámila přítomné s výsledky dotazníkového šetření MAP.003, ze
kterých vyplývá zjištění preferencí pro tematického zaměření aktivit škol v jednotlivých
tématech MAP od ředitelů škol.

Po volné diskuzi se přítomní dohodli, že z témat vyberou ta, které vidí jako klíčové pro
základní školy, a ty budou dále rozpracovávat. Každý měl možnost přidat téma, které mu
chybí. Společně se tak dohodli na těchto tématech:
1. Matematická gramotnost v základním vzdělávání
2. Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzívní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání včetně EVVO
6. Kariérové poradenství v základních školách
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Podpora řešení sociálně výchovných problémů
S realizátory projektu se pak členové skupiny dohodli na sestavení dotazníku, skrze který se
členové skupiny dále vyjádří k těmto devíti tématům, a skrze který odpoví na tyto otázky:
a) co dělají za aktivity v daném tématu a mají na to málo finančních prostředků
b) co nedělají za aktivity v daném tématu z důvodu nedostatečných prostředků
c) co by pomohlo ke zvýšení dovedností (znalostí, kompetencí) žáků v daném tématu
Dotazník umístí realizátoři projektu na webu v aplikaci Portfolionet© a bude otevřen
k responzi do 15. července 2016. Komentovat ho členové skupiny budou moci po zveřejnění
výsledků online, hlouběji pak na dalším jednání, které bylo stanoveno na 29. srpna 2016 od
16:00 na 4. ZŠ Jičín.
Ke konci jednání měli přítomní prostor vyjádřit se, zda chtějí zřídit přístup do aplikace
Portfolionet© (pokud již přístup nemají), a chtějí se tak aktivně podílet na práci ve skupině.
O zapojení do projektu neměli zájem tři přítomní, ostatním budou zaslány přístupové údaje.
5. Ukončení jednání
Poté, co nikdo neměl žádné připomínky a dotazy, ukončila vedoucí skupiny Mgr. Blanka
Kalátová Lisá v 18:15 jednání.
Zapsala: Bc. Ludmila Bretová
Přílohy: prezentace vedoucí pracovní skupiny Mgr. Blanky Kalátové Lisé
______________________________
Vedoucí skupiny Mgr. Blanka Kalátová-Lisá

