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Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Kralovice II. 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010446 

 

 

Aktivita 2.13 Podpora znalostních kapacit, KA04 Implementace MAP 
PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE VA č. 61/2022 

 

Název akce:  VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ škol a školských zařízení z území SO 
ORP Kralovice – 2022, VA 61 

 
Zaměření:  Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení v rámci 

komplexní podpory znalostních kapacit a sdílení příkladů dobré praxe. 

Cíl akce:   Prohloubit znalosti a kompetence řídících pracovníků prostřednictvím 
osobnostně-sociálního rozvoje s důrazem na manažerské schopnosti 
a prevenci syndromu vyhoření; seznámit s aktuálními tématy regionálního 
školství, prohloubit aktivizující formy učení, umožnit představitelům škol 
vzájemně sdílet profesní zkušenosti a příklady inspirativní praxe.  

Forma:  Prezenční forma vzdělávání, individuální a skupinová (týmová práce, diskuze, 
výměna zkušeností), realizace vzdělávání pomocí interaktivního prostředí 

Cílová skupina MAP:  

1) Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků 
– hlavní CS 

2) Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže; 
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice; Veřejnost – 
zástupci místních podniků-vedlejší CS – dotčená akcí. 

 

Termín:   16. 3. - 17. 3. 2022 (středa–čtvrtek) 

 

Časový rozsah:  12 vyučovacích hodin odborného vzdělávání – hlavní CS 

 
Místo konání: Pension Seeberg, Poustka Ostroh 2 - Františkovy Lázně, 35002 Cheb, 

Program akce bude realizován v konferenčním salónku, v přízemí Pensionu 
 

Úhrada:  Financováno v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Kralovice II.“, pro účastníky akce bez poplatku. 

 
 

Kontaktní e-mail pro případné dotazy:  vzdelavani.mapplzensko@gmail.com 

Kontaktní osoby: Mgr. Lenka Klabačková, Ing. Kateřina Kuklíková 
 

 

 

mailto:vzdelavani.mapplzensko@gmail.com
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Program vzdělávací akce: Školicí den č. 1, 16. 3. 2022 

9:45 – 10:30 
Příjezd účastníků, registrace na hotelu, check-in, ubytování v Pensionu (budova 
proti hotelu) 

10:45 – 11:00 Úvodní slovo, zahájení, coffebreak v salonku v přízemí Pensionu  

11:00 – 12:00 
 
 

Vzdělávací program: Osobnostně sociální rozvoj pro vedoucí pracovníky škol-
blok I. - 2 vyučovací hodiny 

Lektor: Mgr. Pavel Rampas, Midas školení, MIDAS-školení (midas-skoleni.cz) 

Vzdělávací cíle: 

Poskytnout praktické doporučení a techniky: 
- jak se dlouhodobě vyrovnávat se stresem, tlakem a vysokým pracovním 

vytížením 
- jak zvládat vlastní emoce 
- komunikace s rodiči apod. 

Program je připraven „na míru“ dle podnětů ze škol. 

12:05 – 12:55 oběd v restauraci, dle předem zvoleného výběru (viz organizační pokyny) 

13:00 – 15:45 

Vzdělávací program: Osobnostně sociální rozvoj pro vedoucí pracovníky škol-

blok II. – pokračování programu – 3 vyučovací hodiny 

Lektor: Mgr. Pavel Rampas, Midas školení, MIDAS-školení (midas-skoleni.cz) 

 
Závěrečná reflexe kurzu. 

Přestávka 
15:45 – 16:00 

Coffee break 

16:05-17:20 
 
(Přestávka 
Coffee break  
17:20-18:00) 
 
18:05-18:50 
 

Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, vedoucími 
pracovníky škol k dokumentu – Agregovaný popis potřeb škol, v 2.0 - potřeby 
regionálního školství v časovém horizontu do roku 2023. 

Facilitace jednání: Mgr. Lenka Klabačková, 3 vyučovací hodiny. 
 
Anotace: Představení aktualizace dokumentu Agregovaný popis potřeb škol, v 2.0, který 
reflektuje výstupy dotazníkového šetření MŠMT v roce 2021 v návaznosti na dotační 
podporu škol projekty Šablon OP VVV do roku 2023 (Šablony II – výzva č. 63, III. výzva 
č. 80), dále sumarizuje individuální potřeby škol, které vyplynuly z šetření v průběhu 
podzimu 2021 (SPRŠ, KRŠ, Záznamové listy potřeb škol). 

 

✓ Seznámení s výsledky šetření a vyvozenými závěry; 

✓ vzájemné sdílení názorů a vnímání problémových oblastí ve školství se zástupci 
významných podniků regionu; 

✓ pomocí brainstormingu pedagogy/účastníky pojmenovat a popsat oblasti, které 
shledávají ve své praxi jako skutečně problematické – prioritní ve vazbě na 
poskytovanou kvalitu vzdělávání v jednotlivých školách. 

19:00 – 20:00 Večeře  

od 20:00 
Neformální diskuze účastníků k aktuálním tématům a potřebám regionálního školství 
v území SO ORP Kralovice – inspirativní příklady dobré praxe, kolegiální podpora  
(bez vazby na odborné vzdělávání programu). 

https://www.midas-skoleni.cz/
https://www.midas-skoleni.cz/
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Program vzdělávací akce: Školicí den č. 2, 17. 3. 2022 

 
7:45 – 8:50 
 

 
Snídaně – na hotelu, naproti Pensionu 
 

9:00 - 10:30 

 
Spolupráce škol v území ORP v rámci programu POKOS 
kpt. Ing. Jiří Hošťka, Krajské vojenské velitelství Plzeň – 2 vyučovací hodiny. 
 
Prezentace nabídky DVPP pro pedagogy a projektových dnů žáky, podpora škol v rámci 
programu POKOS (Přípravy občanů k obraně státu), který je realizován Ministerstvem 
obrany ČR ve spolupráci s MŠMT – jedná se o různorodé možnosti spolupráce, od 
branného závodu, projektových dnů POKOS, přes možnosti přednášek, debat, první 
pomoci aj. (POKOS | kvv-plzen.army.cz) 
 

Přestávka  
10:30 – 10:45 

Coffee break 

 
10:45 – 12:15 
 

 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“ - projektové aktivity, 
výstupy procesu místního akčního plánování v území – podzim 2022 - aktualizace 
územní strategie MAP – analytická zjištění, vyhodnocení a ukončení 
programu/vzdělávací akce. 
  
Facilitace: Ing. Petr Mašinda, Mgr. Lenka Klabačková, Bc. Hedvika Skalická-  
2 vyučovací hodiny. 
 
 

✓ Strategické řízení a plánování v území v návaznosti na aktuální potřeby škol-
diskuze nad výstupy jednání z předchozího dne se zástupci místních podniků – 
vize, priority a cíle regionálního školství do roku 2023. 

✓ Individuální konzultace k dotačním záměrům, projektům tzv. Šablon OP VVV, 
sdílení a vzájemná kolegiální podpora pedagogů, individuální příspěvky škol – 
příklady dobré praxe – pedagogický proces aj. 

 

dd 12:30 Oběd, check-out 

 
 

 

https://kvv-plzen.army.cz/pokos

