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Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

v ORP Kralupy nad Vltavou, reg.  č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317 

Záznam z jednání – Kulatý stůl - ZŠ 

ze dne 11. 5. 2016 

Místo: MÚ Kralupy nad Vltavou 

 

1. Prezence a přivítání účastníků – přítomno bylo 15 – viz. Prezenční listina 

2. Seznámení s programem kulatého stolu 

3. Pozvánka na nejbližší akce 

16. 5. 2016 13:00 hod. – Kulatý stůl pro MŠ (MÚ Kralupy nad Vltavou) 

25. 5. 2016 14:00 hod. – Setkání ředitelů – dotační příležitosti (ZŠ Kralupy nad Vltavou, 
Komenského) 

25. 5. 2016 16:00 hod. – MAP – diskuze k strategickému rámci priorit MAP do roku 2023, 
priority, vize.. (ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského) 

21. 6. 2016 14:00 hod. – MAP – 2. setkání řídícího výboru (MÚ Kralupy nad Vltavou) 

4. Seznámení s výsledky šetření MŠMT (viz. Příloha 1) 

5. Seznámení s výsledky vlastního dotazníkového šetření (viz. Příloha 2 ) 

6. Seznámení s výsledky v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. Příloha 3) 

7. Diskuze k připravovaným seminářům na 2. polovinu roku 2016 

Z diskuze vyplývá požadavek na celodenní školení na Inkluzi vždy pro celý pedagogický sbor ve 

škole. Zájem vyslovilo zatím 9 škol. Termíny pro konkrétní školy je nutno stanovit do poloviny 

srpna kvůli udělení ředitelského volna ve školách. Ideální období pro školení je druhá polovina 

září.  

Školy poukazují na dobré zkušenosti s lektorkou (PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.). Školám bude 

rozeslán mail s nabídkou školení a závaznou přihláškou.  
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8. Stanovení prioritních oblastí v ORP Kralupy nad Vltavou 

Z diskuze vzešly tyto prioritní oblasti:  

1. Rozvoj infrastruktury škol (výstavba, rekonstrukce, budování odborných učeben a vybavení) 

2. Podpora inkluzivního vzdělávání ve školách 

3. Podpora polytechnického vzdělávání 

4. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

9. Tvorba SWOT-3 analýz v jednotlivých oblastech 

Ze společné diskuze vznikly návrhy  SWOT-3 analýz v každé prioritní oblasti, které budou dále 

konzultovány a postoupeny k dalším připomínkám.   

10. Určení vize 

Byla vytvořena společná vize:  

„Společnou prací usilujeme o zkvalitnění vzdělávání žáků a jejich profesního uplatnění v budoucím 

životě. „ 

11. Diskuze 

Diskuze probíhala zejména v oblastech inkluze a dotací.  

 

 

Zapsala:  Bc. Iva Sieberová 

Dne:  11. 5. 2016 


