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Zápis z  1. schůzky pracovního týmu „Vzdělávací program“ 

v rámci projektu „Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče 
o osoby společensky nepřizpůsobené“

pátek 2. 12. 2005, ZSF

Přítomni: Mgr. Lenka Krhutová, Mgr. Anna Krausová, MUDr. Milena Menzlová, Mgr. Jana
Kahánková, Mgr. Ivana Nesétová, Mgr. Daniel Topinka, Mgr. Jiřina Sotorníková

Omluveni: Mgr. Nikola Čapla, PhDr. Alice Gojová, PaedDr. Oldřich Chytil, Mgr. Jarkovská
Lucie, Mgr. Jirsová Jitka, Mgr. Marta Misíková, Mgr. Zuzana Vajďáková,  

Obsah schůzky: 1. Seznámení s členy týmu 
2. Seznámení se s cíli projektu a činnosti pracovní skupiny v oblasti

Vzdělávací program, časový harmonogram (Příloha zápisu č. 1)
3. Diskuse o dílčích úkolech

Průběh:

1. Cíl činnosti pracovní skupiny:
Dotvořit návrh vzdělávacího programu do podoby potřebné k předběžné akreditaci
programu na Ministerstvu vnitra v časovém období únor – březen 2006. Předběžná
akreditace bude probíhat v měsíci dubnu – zajišťuje Mgr. Lenka Krhutová, do té doby
musí být program vyhotoven.

Zapojení členů týmu se předpokládá v následujícím rozsahu a čase:

1) příprava vzdělávacího programu, která zahrnuje:
a) tvorbu, resp. úpravu a podrobné rozpracování modulů
b) přípravu učebních textů pro účastníky kurzů  včetně doporučení pro lektory
c) účast na pracovních schůzkách 

Průběžné změny budou konzultovány s garantkou programu Mgr. Lenkou Krutovou
Tel. 597 460 741, e-mail: lenka.krhutova@osu.cz

2) lektorská činnost  -  v průběhu projektu

Řešení záležitostí ohledně vlastní organizace lektorské činnosti a finančních otázek 
bude směrováno na manažera projektu 
Mgr. Radima Kvasničku, tel. 597 460 742 
e-mail:  radim.kvasnicka@osu.cz

Poznámky k jednotlivým úkolům:

Ad 1 a)  Rozpracování modulů bude zohledňovat „další požadavky MPSV“ (uvedeny v Příloze
zápisu č. 2) Moduly by měly být typově rozpracovány podobným způsobem, jako sylaby
předmětů v rámci klasické výuky – například příklad viz 

http://stag.osu.cz/prohlizeni/pg$_prohlizeni.sylabus?kat=KSP&predm=SOPO1&rok=2005 

http://stag.osu.cz/prohlizeni/pg$_prohlizeni.sylabus?kat=KSP&predm=SOPO1&rok=2005
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ale více podrobněji, aby podle nich mohl učit kdokoli kompetentní a bylo zcela zřejmé, co
přesně má být cílem a obsahem jednotlivých hodin. Tyto „sylaby“ budou obsahovat i přesný
časový (hodinový – dle vyučovacích hodin, 45 min.) harmonogram jednotlivých témat – „rozvrh
hodin modulu“

Pro inspiraci lze nahlédnout na vypracované vzorové vzdělávací programy na stránkách
ministerstva 

http://www.mvcr.cz/sprava/priprava/vzd_akr.html

Ad 1b)   Učební texty  při tvorbě učebních textů zohledňovat fakt, že jejich charakter není
„skriptum pro vysokoškoláka“, ale že t.č. převládají ve veřejné správě pracovníci se
středoškolským vzděláním. Učební texty budou obsahovat:

• Název textu, autora textu
• Charakteristiku cíle a obsahu textu 
• Vlastní text
• Citovanou literaturu a další informační zdroje
• Doporučenou studijní literaturu a další informační zdroje
• Poznámky pro lektory

Rozsah textů a forma jejich zpracování 
bude zohledňovat reálná fakta počtu hodin výuky. Nepíšeme klasická skripta ani učebnici, ani
(v tuto chvíli) distanční texty.  V učebních textech bude to, co lektor v reálném  určeném
časovém úseku reálně odučí. K doplnění obsahu výuky bude sloužit doporučená literatura
v závěru. Proto je potřebné pečlivě zvážit strukturu hodin a rozložení informací. Stále pracovat
při vědomí toho, že podle připravených materiálů musí být schopni vyučovat alternující
lektoři.

Závěr: členové týmu se sejdou začátkem února, kde budou diskutovány konkrétnější otázky   
realizace a určen podrobnější časový harmonogram činnosti.

Příloha č. 1 Charakteristika Návrhu vzdělávacího programu v přihlášce OU do výběrového
řízení MPSV na veřejnou zakázku (říjen 2005) s doplněním požadavků MPSV na
úpravu modulů (prosinec 2005)

Zapsala:   Lenka Krhutová
                 5.12.2005  

http://www.mvcr.cz/sprava/priprava/vzd_akr.html

