Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II
ZPRÁVA O REALIZACI (ZoR) č. 3 za období 01/2020 – 06/2020
Realizace provoz/údržba výstupu - Popis pokroku v realizaci za sledované období
Naplánované aktivity projektu MAP II se daří realizovat a harmonogram realizace
odpovídá harmonogramu, uvedeném v žádosti. Ačkoliv do plánovaného harmonogramu
velmi nepříjemně zasáhla karanténa, podařilo se realizovat množství vzdělávacích akcí –
ať na živo nebo prostřednictvím online prostředí. Seznam aktivit, které proběhly, je vložen
jako samostatný dokument ZoR.
Během složité karanténní situace se MAP II zapojoval do aktivit, které přímo či
nepřímo souvisely s pomocí školám s online výukou. Informovali jsme školy v území o
projednávaných skutečnostech Platformy MAP a o informacích z jednání s náměstkyní
hejtmana Královehradeckého kraje Martinou Berdychovou. Sbírali jsme data,
vyhodnocovali situaci v území, zprostředkovávali informace o možnostech pomoci
školám. Ve škole ve Vysokém Veselí takto mohli získat technickou pomoc pro online
výuku.
Uskutečnila se tato setkání pracovních skupin:
 Setkání členů PS pro rovné příležitosti: 25. 2. 2020, 28. 4. 2020 online, 2. 6. 2020
 Setkání členů PS pro čtenářskou gramotnost: 14. 1. 2020, 12. 5. 2020 online
 Setkání členů PS financování: 21. 1. 2020, 10. 3. 2020, 13. 5. 2020
 Setkání členů PS pro matematickou gramotnost: 11. 2. 2020, 19. 5. 2020 online
V případě, že se členové pracovních skupin nemohli setkat naživo, probíhalo setkání
online prostřednictvím nástroje jit.si.meet. Řešily se podstatné věci projektu a sdílely se
zkušenosti s online výukou, pedagogové prezentovali problémy, se kterými se museli
potýkat či naopak sdíleli kladné zkušenosti.
Řídící výbor MAP II v květnu 2020 hlasoval perrolam k aktualizaci Strategického rámce
MAP pro OPR Jičín II. Dále Řídící výbor hlasoval v červnu 202 k aktualizaci
komunikačního plánu a evaluačního plánu MAP, rovněž perrolam. Bylo schváleno znění
dokumentu komunikační a evaluační plán.
Ačkoliv doba aktivitám příliš nepřála, podařilo se plnit i publicitu a aktivity MAP II byly
vidět na sociálních sítích a v červenci vyšel článek Jičínském zpravodaji, v němž byly
shrnuty aktivity MAP II a členové realizačního týmu poděkovali za spolupráci všem, kteří
se aktivit MAP II účastní.
Ještě v lednu se stihl dvoudenní workshop pro pedagogy zapojené do implementační
aktivity Otevřeno, který probíhal v Bukvici od 16. 1. do 17. 1. 2020. Pozvání přijali
zkušení učitelé, lektoři a konzultanti Michal Kaderka a Jan Juříček. Mgr. Jan Juříček
hovořil o změně výuky na úrovni škol, Mgr. Michal Kaderka v pátečním příspěvku
vysvětloval, jak je důležitá mediální výchova na základních školách.
Aktivita Otevřeno proběhla i na místní Mateřské škole Máj, i když v poněkud
neplánovaném provedení, neboť karanténa zasáhla i zde. Oproti původnímu plánu sehrát
pro širokou veřejnost divadelní představení, proběhlo divadlo bez diváků a bylo převedeno
do online podoby. Jednalo se o divadelní představení O dvanácti měsíčkách, které
z původního termínu 18. 3. 2020 bylo přesunuto na 18. 6. 2020.

Během období koronavirové karantény a následného útlumu v možnostech setkávání nabídl
MAP Otevřené zahrady Jičínska z. s. možnosti vzdělávat se i z domova. Vzhledem k
individuálním potřebám jednotlivých škol nabídl MAP finanční prostředky na využití
některého z webinářů dle výběru jednotlivých škol.
Finanční prostředky byly nabídnuty v rozsahu 2000 Kč na jeden výukový stupeň. Tedy 2000
Kč pro mateřské školy, 2000 Kč pro první stupeň základních škol a 2000 Kč pro druhý
stupeň základních škol. Škola, která vyučuje na jmenovaných úrovních vzdělávání tedy
mohla k online webinářům využít až 6000 Kč.
Webináře, které s podporou MAP proběhly:
 03. 4. - 10. 6. 2020 - Učíme se pravou mozkovou hemisférou (MŠ a ZŠ Železnice)
 24. 4. 2020 - Myšlenkové mapy jako podpora učení, výuky a organizace činností
pedagoga (MŠ a ZŠ Úlibice)
 30. 4. 2020 - MiniŠkola pro rodiče s dětmi I.: Připravujeme budoucího prvňáčka (MŠ a
ZŠ Úlibice)
 06. 5. 2020 - Efektivní komunikace ve škole pro asistenty pedagoga (MŠ a ZŠ Úlibice)
 06. 5. 2020 – Microsoft Teams pro učitele (ZŠ Lázně Bělohrad)
 06. 5. – 27. 5. 2020 – Bakaláři – úvazky, příprava nového školního roku (MŠ a ZŠ
Vysoké Veselí)
 07. 5. 2020 – Komunikace rodiny a školy v náročných situacích (MŠ a ZŠ Úlibice)
 13. 5. 2020 – Školní a vnitřní řád (MŠ a ZŠ Lužany)
Všechny webináře byly hodnoceny kladně a zúčastnění pedagogové je považují za
jednoznačný přínos.
K 31. 3. 2020 došlo podle metodiky k předání informací z MAP do KAP.
V rámci projektu SRP proběhlo setkání příjemců IPo MAP v rámci Platformy MAP
v Černilově 21. 1 2020.
Dne 26. 2. 2020 se V Praze se člen RT zúčastnil tematického dne PS vzdělávání v rámci
projektu Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II, který se
věnoval Současným a budoucím trendům regionálního školství a akčního plánování.
Dne 19. 6. 2020 proběhlo setkání Platformy MAP za účasti I-KAP, CIRI a NPI.

Klíčové aktivity - Popis pokroku v realizaci klíčové aktivity za sledované období
KA 1 – Řízení projektu
Cílem této klíčové aktivity je nastavit postupy řízení projektu tak, aby bylo zajištěno
průběžné řízení a kontrola realizace projektu.
Řídicí výbor formou se hlasování perrolam v květnu schválil aktualizaci projektových
záměrů ve Strategickém rámci MAP a v červnu schválil aktualizaci komunikačního plánu
a evaluační plán.
Realizační tým se skládá: z řídicího výboru, administrativního týmu a odborného týmu.
Celkem se zapojilo 118 pracovníků na různých pozicích, z nich někteří jsou zapojeni i do

více aktivit. Podrobné složení realizačního týmu včetně výše úvazků v jednotlivých
měsících je přílohou ZoR.
Probíhající aktivity ovlivnilo čerpání OČR při uzavření škol jedné zaměstnankyně na plný
úvazek od poloviny dubna do konce června.
Vytvořeny jsou 4 pracovní skupiny – PS pro matematickou gramotnost, PS pro
čtenářskou gramotnost, PS rovných příležitostí a PS financování. Vedoucí pracovních
skupin a členové pracovních skupin pracovali podle aktuálních potřeb projektu. Pracovní
skupiny se setkávají dle předem stanoveného harmonogramu, který je známý na celý rok
dopředu, a to 4x ročně. Roční počet setkání se vztahuje na období 12 měsíců od prvního
setkání pracovní skupiny nikoliv ve vazbě na kalendářní rok. Počet členů v pracovních
skupinách odpovídal počtu zájemců o práci v dané pracovní skupině. Podařilo se zapojit 46
koordinátorů plánování ve školách k naplňování aktivity 2.7. Na dvou školách došlo ke
změnám na pozicích koordinátorů, MŠ Veliš - nově zastupuje paní Havránková a ZŠ
Železnická Jičín od března 2020 nově zastupuje paní Krausová místo p. Lisé. V rámci
implementační aktivity Otevřeno se nově zapojily 4 učitelky MŠ a proběhla 1 akce pro
veřejnost.

KA 2 – Rozvoj a aktualizace MAP
Aktivita probíhá po celou dobu realizace projektu. Výsledkem této aktivity bude kvalitní
proces řízení celého nástroje MAP s důrazem na prohlubování spolupráce zapojených a
spolupracujících subjektů se stejnými prioritami a cíli. Největší vydělávači akcí bylo
třídenní školení pedagogů zaměřené na Rozvoj čtenářské gramotnosti. Semináře probíhaly
od 14. 2. 2020 do 16. 2. 2020 v Bukvici u Jičína. Zúčastnili se ho především pedagogové 2.
stupně ZŠ, kteří učí český jazyk a literaturu, ale dorazili i učitelé 1. stupně ZŠ. Témata, která
byla probrána: Tvůrčí psaní, poezie ve výuce, formativní hodnocení, metody filozofie pro
děti, mediální výchova, biblioterapie, psychologie pohádek. Účastníci projevili zájem o další
školení od těchto lektorů. Bohužel kvůli karanténě musely být některé kurzy přesunuty na
podzimní a jarní termíny.
Soupiska uspořádaných akcí: Setkání členů PS pro rovné příležitosti: 25. 2. 2020, 28. 4.
2020 online, 2. 6. 2020 Setkání členů PS pro čtenářskou gramotnost: 14. 1. 2020, 12. 5.
2020 online Setkání členů PS financování: 21. 1. 2020, 10. 3. 2020, 13. 5. 2020 Setkání
členů PS pro matematickou gramotnost: 11. 2. 2020, 19. 5. 2020 online V případě, že se
členové pracovních skupin nemohli setkat naživo, probíhalo setkání online prostřednictvím
nástroje jit.si.meet. Řešily se podstatné věci projektu a sdílely se zkušenosti s online výukou,
pedagogové prezentovali problémy, se kterými se museli potýkat či naopak sdíleli kladné
zkušenosti.
PS pro čtenářskou gramotnost
V tomto monitorovacím období došlo ke dvěma setkání členů PS. Jedno setkání se
uskutečnilo online. Během prvního setkání členové skupiny sdíleli své poznatky ze školení v
Bukvici. A projevili zájem o další taková. Další setkání proběhlo vzhledem k situaci online.
Pedagogové sdíleli své zkušenosti s online vyučováním, vzájemně si radili, zvyšovali své
kompetence a ukazovali zajímavé nástroje pro online výuku. Rovněž sdíleli své pocity z
nastalé situace a možnostech dalšího směřování školství.

PS pro matematickou gramotnost
Proběhla dvě setkání, y toho jedno online. Spolupráce se rozvíjí ve všech úrovních
vzdělávání. Plánuje se školení pro PS matematické gramotnosti, které muselo být opět
přesunuto (vzhledem ke karanténě). Sdílení zkušeností a dojmů z online výuky bylo
pedagogům umožněno díky online setkání.
PS pro rovné příležitosti
PS pro rovné příležitosti se zvládla setkat celkem třikrát, z toho jednou online. Diskutována
byla především otázka přístupu žáků k technické podpoře pro online výuku. Jaké mají tito
žáci možnosti a jak může škola pomoci.
PS pro financování
Pracovní skupina financování se sešla celkem třikrát. Vyhodnocovaly se dotazníky potřeb
mateřských a základních škol. Bude s nimi nadále pracováno a přizpůsobeno další plánování
aktivit

KA 3 – Evaluace a monitoring MAP
Vnitřní evaluace při realizaci projektu MAP probíhá průběžně na úrovni všech aktivit
a členů pracovních týmů. Do evaluace je zapojen průběžně nejen RT projektu, ale probíhá
pravidelně i v rámci jednání pracovních skupin a řídícího výboru, protože zpětná vazba
identifikující reálné přínosy provedeného je trvale potřebná pro úpravu/ optimalizaci dalších
plánovaných aktivit. Zpětná vazba k proběhlým vzdělávacím akcím probíhá formou
evaluačního dotazníku a hodnotící zprávy z uspořádané akce.
V rámci evaluace MAP dochází k průběžné kontrole čerpání rozpočtu a kalkulaci
nákladů na další aktivity a na to na základě zájmu cílových skupin o jednotlivé aktivity.
V červnu 2020 byl ŘV MAP schválen evaluační plán, který je přílohou 3. ZoR.

KA 4 – Implementace MAP
V rámci implementační části MAP byla realizována pouze 1 akce. Průběžně
v monitorovacím období probíhala osobní konzultace mezi RT a konzultanty aktivity
Otevřeno při přípravě jednotlivých akcí na školách, ale většina plánovaných akcí se
neuskutečnila kvůli koronavirovým opatřením. Přehled akcí a jejich popis je součástí příloh
3. ZoR.
Na základě plánování manažera pro implementaci, dalších členů realizačního týmu a
konzultantů Otevřeno byla připravena společná akce pro konzultanty – vedoucí týmů,
případně členy týmů všech zúčastněných škol v rámci podaktivity 4.1.2. Workshop pro
realizátory projektu „Otevřeno pro vzdělávání" a podaktivity 4.1.3. Workshop
mezipředmětových vztahů, která se uskutečnila ve dnech 16. a 17. 1. 2020. Zúčastnit se
pouze jednoho z workshopů je možné.
Dvoudenní workshop Otevřeno v Bukvici
Společné workshopy pro konzultanty projektu Otevřeno
Čtvrtek 16. ledna 2020 od 16 hodin – pátek 17. 1. 2020 do 16 hodin
Čtvrteční workshop: Změna výuky na úrovni škol s Mgr. Janem Juříčkem

Páteční workshop: Jak je důležitá mediální výchova na základních školách s Mgr. Michalem
Kaderkou
Akce pro veřejnost – MŠ Máj Jičín
V rámci aktivit pro veřejnost se s ohledem na koronavirová opatření podařilo zrealizovat
pouze akci v MŠ Máj Jičín, kdy připravované divadelní představení se místo osobní účasti
převedlo do online podoby a představení bylo odehráno bez diváků. Jedná se o divadelní
představení O dvanácti měsíčkách. Původní termín konání 18. 3. 2020, nový termín 18. 6.
2020.
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