
 MOZAIKA NÁZORŮ ÚČASTNÍKŮ MAP 

V prvﾐí řadě H┞Ihoﾏ Váﾏ rád┞ poděkoval┞ za společﾐá setkáváﾐí v příjeﾏﾐéﾏ prostředí. Byly jsme 

potěšeﾐ┞ ふvedouIí učitelk┞ MŠぶ, že ﾐěkdo IhIe sl┞šet ﾐáš ﾐázor a předevšíﾏ, že ho touto cestou 

posuﾐe ﾐa příslušﾐá ﾏísta ﾐa v┞šší úrovﾐi, číﾏž Hudou v┞sl┞šeﾐ┞ ﾐaše připoﾏíﾐk┞. 
Při společﾐýIh setkáﾐíIh jsﾏe ﾏěl┞ ﾏožﾐost podělit se o své zkušeﾐosti z pra┝e a zároveň si 
postěžovat ﾐa proHléﾏ┞, které ﾐáﾏ koﾏplikují práIi. VšeIhﾐ┞ jsﾏe se shodl┞, že ﾐejvětší překážkou v 
realizaIi ﾐašiIh ﾐápadů je ﾐedostatek fiﾐaﾐIí a zH┞tečﾐá adﾏiﾐistrativa, která je s jejiIh dostupﾐostí 
úzIe spjata.  
)a příﾐos považujeﾏe to, že jsﾏe si ujasﾐil┞ svoje priorit┞ a že je skupiﾐa MAP (Svazek oHIí regioﾐu 
PíseIko – pozn. redaktora)  oIhotﾐa ﾐáﾏ v dalšíﾏ rozvoji posk┞tﾐout poﾏoI. Koﾐkrétﾐě ﾐáﾏ již zasílá 
iﾐforﾏaIe o v┞hlašovaﾐýIh "dotačﾐíIh výzváIh", ﾐěkterýﾏ radí se "šaHloﾐami", poskytuje 

zdarma vzděláváﾐí pro pedagog┞. Velký dík jí také patří za fiﾐaﾐIováﾐí výletů ﾏateřskýIh škol za 

pozﾐáváﾐíﾏ vzdáleﾐějšího okolí.  
Je ﾐutﾐé ale říIi, že vzhledeﾏ k časové ﾐáročﾐosti projektu ふﾐěkolik setkáﾐí, ﾐásledﾐé v┞plňováﾐí 
dotazﾐíkůぶ, teﾐ ﾐejvětší příﾐos teprve čekáﾏe. Jak už jseﾏ psala, od ﾐás zdola v┞šl┞ koﾐkrétﾐí 
připoﾏíﾐk┞, ﾐa které H┞ ﾏěl ﾐěkdo zareagovat. 

VedouIí učitelky ﾏateřskýIh škol v Písku 

 

Pro ﾏě jako začíﾐajíIího ředitele začíﾐajíIí škol┞ jsou setkáﾐí MAPu velkýﾏ povzHuzeﾐíﾏ.   
Dík┞ MAPu jseﾏ získal jediﾐečﾐou ﾏožﾐost spřátelit se s ﾐěkolika řediteli a ředitelkaﾏi. A to jak při 
práIi, tak v legraci :). Můžeﾏe sdílet "ředitelské proHléﾏ┞" s ﾐěkýﾏ, kdo jiﾏ rozuﾏí a ﾏá zkušeﾐosti s 
jejiIh řešeﾐíﾏ.   
Je doHré ﾐa vlastﾐí oči vidět, jaký je každodeﾐﾐí život v jiﾐýIh školáIh. Iﾐspirovat se doHrýﾏi ﾐápad┞ 
jiﾐýIh škol. Velkou iﾐspiraIí pro ﾏě H┞la ukázka párové výuk┞ ﾐa )Š Toﾏáše ŠoHra. Do pra┝e příprav┞ 
zápisu ﾏi také velﾏi doHře posloužil seﾏiﾐář paﾐa doktora Valeﾐty - )ﾏěﾐ┞ legislativ┞ ve školství. 
Rád H┞Ih v┞jádřil vděčﾐost týﾏu realizátorů projektu za přípravu příjeﾏﾐýIh setkáﾐí a za zájeﾏ o 
ﾐaše potřeH┞. Těšíﾏ se, že setkáﾐí k MAPu Hudou dále pravidelﾐě pokračovat. Je hodﾐě školﾐíIh 
téﾏat, která jsﾏe otevřeli, a která v┞žadují ﾐaši pozorﾐost. 
Takže ﾐás čeká hodﾐě práIe, ale tak┞ hodﾐě legraIe :).  

Iﾐg. RiIhard Váňa, ředitel Základﾐí školy Cesta, Písek 

 

MAP pro knihovnu znamenal velkou příležitost sezﾐáﾏit se a půsoHit v oHlasti vzděláváﾐí, která je pro 
kﾐihovﾐu jedﾐou z ﾐejdůležitějšíIh priorit. Výzﾐaﾏ pro ﾐás ﾏá spolupráIe se školskýﾏi zařízeﾐíﾏi, 
stejﾐě jako setkáﾐí s lidﾏi z oHlasti zájﾏového a ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí. KoﾏuﾐikaIi a spolupráIi 
vidíﾏe jako klíčové ﾐejeﾐ pro další v┞tvářeﾐí vzdělávaIíIh projektů kﾐihovﾐ┞, ale i pro Ielou oHlast 
vzděláváﾐí ﾐa PíseIku. 

Mgr. Roﾏaﾐ DuH, ředitel Městské kﾐihovﾐy Písek 

 

Projekt MAP ﾏi přiﾐesl ﾏožﾐost setkávat se s řediteli ostatﾐíIh škol a ﾐavštívit ﾐěkteré základﾐí škol┞ 
ﾐa PíseIku. To saﾏo o soHě je velkýﾏ příﾐoseﾏ: ﾐávštěv┞ H┞l┞ vžd┞ iﾐspirativﾐí, ať už se to týkalo 
zařízeﾐí ﾐeHo akIí, které škol┞ pořádají, či projektů, do kterýIh jsou zapojeﾐ┞. Často jsﾏe hovořili o 
proHléﾏeIh, kterýﾏ jako ředitelé i učitelé ﾏusíﾏe čelit, a sﾐažili jsﾏe se předávat si zkušeﾐosti – 

doHré i t┞ horší. Přivítala H┞Ih, kd┞H┞ projekt pokračoval i ﾐadále a podoHﾐá setkáváﾐí se 
uskutečňovala také pro v┞učujíIí. 

Mgr. Jitka ŠeHková, ředitelka ZŠ a MŠ MiroviIe 



Setkáváﾐí s řediteli ostatﾐíIh škol H┞lo příﾐosﾐé - výﾏěﾐa zkušeﾐostí, ﾐávštěva a prohlídka škol. I 
deHat┞, ve kterýIh se hovořilo o toﾏ, Io a jak zﾏěﾐit, zlepšit. Otázkou, ale zůstává, jestli budou na 

všeIhﾐ┞  potřeHﾐé věIi peﾐíze. Pokud aﾐo, setkáváﾐí ﾐeH┞la zH┞tečﾐá. Pokud ﾐe, tak to H┞la zase 
zH┞tečﾐě v┞ﾐaložeﾐá eﾐergie. Orgaﾐizátorůﾏ děkuji za sﾐahu a eﾐtuziazﾏus, se kterýﾏ orgaﾐizovali 
tato setkáváﾐí. 

PaedDr. Marcela Ivaﾐeﾐková, ředitelka ZŠ a MŠ Kluky 

 

Účast ﾐa projektu MAP - příﾐos vidíﾏ ve sdíleﾐí zkušeﾐostí s ostatﾐíﾏi koleg┞ﾐěﾏi, ﾏožﾐost účasti ﾐa 
seﾏiﾐáříIh, které jsﾏe saﾏ┞ ﾐavrhl┞ dle ﾐašiIh potřeH či zájﾏů.  
Jiﾐak velký optiﾏisﾏus ﾐesdílíﾏ. Neﾏ┞slíﾏ si, že ﾐáﾏ to poﾏůže k lepšíﾏu ﾏateriálﾐíﾏu v┞Haveﾐí 
ﾏateřskýIh škol, aﾐi ke sﾐížeﾐéﾏu počtu dětí ﾐa třídáIh, jak sháﾐět potřeHﾐé persoﾐálﾐí 
zaHezpečeﾐí, apod. 

Leﾐka Haﾐáková, vedouIí učitelka MŠ Kluky 

 

Skoro před rokeﾏ přišla ﾐa ﾐaši školu pozváﾐka ﾐa setkáﾐí ředitelů se zástupIi Svazku oHIí regioﾐu 
PíseIko ふSORPぶ a ﾏístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ. OHsaheﾏ setkáﾐí H┞lo tvořeﾐí MAPu - ﾏístﾐího akčﾐího 
pláﾐu v oHlasti rozvoje školství ﾐa PíseIku. Jako ředitelé škol jsﾏe dostali za úkol, za poﾏoIi zástupIů 
SORP, zhodﾐotit stávajíIí situaIi dostupﾐosti škol pro všeIhﾐ┞ žák┞. Na základě aﾐalýz┞ pak připravit 
pláﾐ čiﾐﾐostí a iﾐvestiI ﾐa příští školﾐí rok┞. )e začátku šla práIe troIhu ztuha, ﾐěkolikrát se zﾏěﾐila 
ﾏetodika tvorH┞ pláﾐu, ﾐěkteří ředitelé škol přestali ﾐa setkáﾐí Ihodit. Přesto všeIhﾐo se podařilo 
pláﾐ udržeﾐí a rozvoje dalšíIh aktivit a iﾐvestiI do škol pro další školﾐí rok┞ v┞tvořit tak, aH┞ H┞l šitý 
pro potřeH┞ škol ﾐa PíseIku. NavíI jseﾏ za rok aktivﾐího setkáváﾐí ﾐačerpala od ostatﾐíIh ředitelů 
ﾏﾐoho ﾐápadů pro aktivit┞ ﾐa ﾐaši škole. )tráta času, jak ﾏě při oHdržeﾐí prvﾐí pozváﾐk┞ ﾐapadlo, to 
určitě ﾐeH┞la i proto, že jako ředitelIe škol┞ v oHIi )áhoří ﾏě vžd┞ Ih┞Hělo pravidelﾐé setkáváﾐí s 
ostatﾐíﾏi řediteli. 

Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka ZŠ Záhoří 

 

Velkýﾏ pozitiveﾏ H┞la lepší dostupﾐost iﾐforﾏaIí pro škol┞ v regioﾐu. Rozvoj vzájeﾏﾐé spolupráIe a 
podpora, která H┞la školáﾏ ﾐaHídﾐuta, přispěla a v HudouIﾐu určitě ještě přispěje ke zkvalitﾐěﾐí 
vzděláváﾐí. 

Mgr. BI. Věra Chaloupková, ředitelka MŠ Kestřaﾐy 

 

Účast ﾐa projektu vidíﾏ jako příﾐosﾐou. Mﾐohé aktivity pomohly i s ﾐaplňováﾐíﾏ příslušﾐýIh 
opatřeﾐí StrategiIkého pláﾐu rozvoje ﾏěsta. Určitě uvítáﾏ další pokračováﾐí, ﾐeHoť výﾏěﾐa 
zkušeﾐostí je vžd┞ velﾏi podﾐětﾐá. Předpokládáﾏ, že pro všeIhﾐ┞ straﾐ┞. 

Iﾐg. Marie CiHulková, MěÚ Písek, vedouIí odboru školství a kultury 

 

Příﾐoseﾏ účasti NADĚJE v MAPu vidíﾏe zIela určitě v ﾐavázáﾐí koﾐtaktů s jiﾐýﾏi orgaﾐizaIeﾏi z Písku 
a okolí a aktér┞ v ﾐiIh podoHﾐě sﾏýšlejíIíﾏi o vzděláváﾐí dětí.  Na setkáﾐíIh jsﾏe si v┞tvořili vztah┞, 



které ﾏožﾐá v HudouIﾐu v┞užijeﾏe při orgaﾐizováﾐí růzﾐýIh vzdělávaIíIh akIí, ať už společﾐýIh či 
půjde pouze o v┞užití ﾏožﾐosti zﾐalosti daﾐé oHlasti.  

)jistili jsﾏe také vzájeﾏﾐé pohled┞ ﾐa iﾐkluzi v zúčastﾐěﾐýIh orgaﾐizaIíIh, ﾏožﾐosti orgaﾐizaIí ke 
vzděláváﾐí dětí se zﾐevýhodﾐěﾐíﾏ. Setkáﾐí H┞la iﾐspirativﾐí a ﾏohli jsﾏe si v┞ﾏěňovat zkušeﾐosti, 
sdílet ﾐázor┞, proHírat priorit┞ v ﾐeforﾏálﾐíﾏ vzděláváﾐí ﾐa PíseIku. Sﾐah┞ zúčastﾐěﾐýIh sﾏěřují k 
uﾏístěﾐí zﾐevýhodﾐěﾐého dítěte, přizpůsoHeﾐí se potřeHáﾏ dítěte, aH┞ kvalita vzděláváﾐí H┞la 
v┞soká a společﾐé vzděláváﾐí ﾏohlo proHíhat ve skupiﾐáIh s vrstevﾐík┞ a v ﾏístě H┞dliště.  

Projekt ﾐáﾏ ﾐaHídl širší rozhled ﾐapříč a rozšířil ﾐaše koﾐtakt┞ a spolupráIi. AHsolvováﾐí takovýIh 
setkáﾐí vžd┞ otvírá ﾏﾐoho ﾐovýIh oHzorů, a tíﾏ Ielkově ﾏotivuje, potkávají se zde lidé s podoHﾐýﾏ 
přesvědčeﾐíﾏ, s obdoHﾐýﾏi proHléﾏ┞ uvﾐitř orgaﾐizaIí a je doHré vědět, že je ﾐás víI, kdo řeší to 
stejﾐé. Také zkušeﾐost druhýIh ﾏůže posuﾐout dál. Některé koﾐtakt┞ ﾏůžeﾏe v┞užít i pro ﾐáš 
projekt BOS, který se též zaHývá iﾐkluzívﾐíﾏ vzděláváﾐíﾏ.  

Haﾐa Šefráﾐková, NADĚJE 


