Zápis z jednání Pracovní skupiny
Vzdělávání pedagogů a management škol (PS III)
pro projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín
Místo konání: K-klub, Valdštejnovo nám., Jičín
Datum a čas: 15. června 2016 od 16:30 hod
Přítomni: Dle prezenční listiny, 15 osob
Zápis:
1. Zahájení
Vedoucí Pracovní skupiny Ing. Jaroslav Jirásko zahájil jednání, představil jeho průběh a vyzval
přítomné, aby se představili.
2. Prezentace aplikace Portfolionet©
Po představení převzal slovo Milan Šrámek z firmy HEURÉKA CZ, spol. s.r.o., který je tvůrcem
aplikace 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 např. k priorizaci potřeb. Dále představil náplň práce pracovních skupin:
1. zjistit, co potřebují jednotlivé školy;
2. dohodnout se na prioritách;
3. zaznamenat průběh práce.
K tomu uvedl, jakou formou mohou fungovat a komunikovat pracovní skupiny na webu.
Přítomným byla představena výchozí struktura prostředí pro konkrétní skupinu, kterou si
budou moci členové skupiny upravovat podle svých potřeb. Prezentace je k prohlédnutí
online na webu Portfolionet v oddělení hlavní nabídky MAP + Portfolionet© -> pododdíl
Uživatelské informace.
Pan Šrámek dále zdůraznil, že aplikace nemusí sloužit pouze pro potřeby MAP, ale i pro školy
samostatně k jejich vlastním potřebám. Školy tak mohou nechat zřídit účty pro své učitele a
vytvořit evaluační dotazník pro svou školu, který se případně může či nemusí modifikovat pro
další školy. V případě zájmu využití webu Portfolionet© pro vlastní školu či organizaci se
mohou zájemci obrátit na paní Kabelkovou jako administrátorku aplikace. Případné dotazy
k tématu, které vzniknou užíváním, mohou směřovat k Mgr. Kabelkové nebo Bc. Bretové,
administrátorkám aplikace.
3. Výsledky dotazníkového šetření MAP.003 a MAP.004

Paní Mgr. Kabelková představila výstupy dotazníku MAP.003 a MAP.004, které reflektují, o
jaká témata mají ředitelé ZŠ a SŠ zájem. Dále vysvětlila přítomným, že témata, která jsou
MŠMT stanovená jako povinná, nemusí být zároveň prioritní pro školy v ORP Jičín. Priority
škol musí odpovídat realitě. Povinná témata musí být ve Strategickém rámci MAP
zpracována.
4. Samotná práce skupiny, domluvení dalších kroků
Ing. Katarína Kalvodová navrhla vytvořit nový dotazník, ze kterého by vzešly konkrétní
potřeby ve vzdělávání ze strany pedagogů. Mgr. Roman Mareš oproti tomu navrhoval
vyhnout se dalším dotazníkům. Dle jeho názoru by přítomní jako ředitelé škol měli vědět, o
co je zájem, a to z běžné komunikace se svými pedagogy. Učitelé navíc nemají čas na
vyplňování takového dotazníku. S tímto názorem souhlasili i ostatní.
Po volné diskuzi došli přítomní k dohodě nad dalšími kroky Pracovní skupiny, a to takto:
Realizátoři projektu vytvoří dotazník určený pro členy PS III. Otázky budou tvořit jednotlivá
základní témata stanovená pro MAP a k nim budou moci respondentni formou slovní
odpovědi navrhnout konkrétní kroky a opatření k naplnění tématu z hlediska vzdělávání
pedagogů. Tento dotazník bude otevřen k responzi do 15. července 2016, následně bude
možné zveřejněné výsledky komentovat prostřednictvím diskuze pod článkem na webu. Na
dalším jednání PS III se budou členové skupiny dále věnovat získaným výsledkům, seřazovat
je dle priorit a dále rozpracovávat tak, aby byly připraveny pro využití ve Strategickém rámci
MAP. Termín tohoto setkání byl stanoven na 31. srpna od 15:30 v prostorách K-klubu.
5. Ukončení jednání
Poté, co nikdo neměl žádné připomínky ani otázky, ukončil v 18:30 vedoucí skupiny Ing.
Jaroslav Jirásko jednání a rozloučil se s přítomnými.
Zapsala: Bc. Ludmila Bretová
______________________________
Vedoucí skupiny Ing. Jaroslav Jirásko

