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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 - MŠ 

ze dne 16. 5. 2016 

Místo: MÚ Kralupy nad Vltavou 

 

1. Prezence a přivítání účastníků – zúčastnilo se 9 – viz. Prezenční listina 

2. Seznámení s programem kulatého stolu 

3. Pozvánka na nejbližší akce 

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  (MU Kralupy nad Vltavou) 

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

5. Seznámení s výsledky v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (viz. Příloha 2) 

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

 

Školy mají o společné semináře zájem. Zájem o školení na inkluzi bude zjišťován na nejbližších 

akcích a také rozeslán e-mailem.  

 

7. Stanovení prioritních oblastí v ORP Kralupy nad Vltavou 

Z diskuze vzešly tyto prioritní oblasti:  

1. Nižší počty dětí s ohledem na individualizaci vzdělávání 

2. Jasný systém pro zavedení posledního povinného ročníku předškolního vzdělávání  

3. Inkluze 
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8. 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.   

 

9. Určení vize 

Byla vytvořena vize a spojena s vizí z kulatého stolu k ZŠ.  

„Naší vizí je spokojené a šťastné dítě, rodič i pedagog.  

Zkvalitněním výchovy a vzdělávání v mateřských a základních školách budeme podporovat 

uplatnění dětí a žáků v budoucím životě. „ 

 

10.  Diskuze 

Diskuze probíhala zejména v oblastech prioritních témat.  

 

 

 

Zapsala:  Bc. Iva Sieberová 

Dne:  16. 5. 2016 

 


