
Zápis z  2. schůzky pracovní skupiny pro přípravu vzdělávacího programu 
dne 3. 2. 2006

ZSF OU 10:00 – 12:15 hod.

Přítomni: Mgr. Lenka Krhutová, Mgr. Petr Pospíšil,  PhDr. Alice Gojová, PhD., 
Mgr. Martina Hynková - zástup za Mgr. Jarkovskou, Mgr. Jitka Jirsová, 
Mgr. Anna Krausová, Mgr. Jana Kahánková, Mgr. Ivana Nesétová, 
PhDr. Daniel Topinka, Mgr. Marta Misíková, Mgr. Zuzana Vajďáková,
MUDr. Rastislav Maďar - zástup za MUDr. Milenu Menzlovou 

Omluveni: Mgr. Jiřina Sotorníková, MUDr. Milena Menzlová (zajištěn zástup), 
PaedDr. Oldřich Chytil, Mgr. Jarkovská Lucie (zajištěn zástup)

Hosté: Mgr. Dana Nedělníková, Mgr. Monika Chrenková, Mgr. Hana Sobková,

Management projektu: 
Mgr. Radim Kvasnička, Mgr. Klára Janoušková, M.A., 
Jana Sádecká Janíková

Setkání navázalo na 1. schůzku pracovní skupiny ze dne 2.12. 2005 s cílem upřesnit
podmínky tvorby vzdělávacího programu. 

Průběh schůzky:

1) Představení dalších členů pracovního týmu včetně zařazení v rámci zpracování 
modulů. 

2) Vedoucí pracovní skupiny pro metodiku Mgr. D. Nedělníková seznámila účastníky 
setkání s činností pracovní skupiny pro tvorbu metodiky a upřesnila kompetence 
metodiků a koordinátorů. Zároveň byl předán všem přítomným písemný materiál
 - současný stav metodiky. Účastníci byli vyzvání ke spolupráci při tvorbě 
metodické příručky.

3) Upřesnění rozsahu modulů, informace o rozvrhu jednotlivých vzdělávacích cyklů

na základě dalších zpřesňujících požadavků MPSV a vývoje zpracování metodiky jsou
moduly upraveny následujícím způsobem:

Modul 1 ze 7 hod. navýšení na 8 hod. Modul 7 z 5 hod. na 4 hod.
Modul 2 z 5 hod. navýšen na 6 hod. Modul 8 z 5 hod. na 7 hod.
Modul 3 ze 2 hod. na 3 hod. Modul 9 z 5 hod. na 7 hod.
Modul 4 z 5 hod. na 6 hod. Modul 10 ze 2 hod. na 4 hod.
Modul 5 beze změn Modul 11 z 6 hod. na 8 hod.
Modul 6 ze 6 hod. na 8 hod. Modul 12 z 6 hod. na 8 hod.

Modul 13 ze 13 hod. na 8 hod., zbývajících 5 hodin bylo rozčleněno jako nedílná 
praktická část předchozích modulů. U modulu 13 bude participovat 
PhDr. Gojová Ph.D.



4) Cíle pro období do 31. 3. 2006

I. etapa:  4. 2. – 20. 2. 2006
první třetinu objemu práce odevzdají garanti jednotlivých modulů  Mgr. Krhutové 
do 20. 2. 2006 (včetně) elektronicky. (lenka.krhutova@osu.cz) Obsahem zadání je

a) Podrobnější rozpracování modulů, zpřesnění anotace modulů - anotace budou 
mít v minimální rozsah 10  řádků.

b) Příprava učebních textů, zohledňujících 4 zásady:

1. Texty budou zpracovány tak, že zohledňují reálné naplnění výukových hodin, tzn. 
součástí učebních textů musí být to, co se REÁLNĚ odpřednáší (procvičí) v reálném 
čase výuky jednotlivého modulu. 
Pro orientaci je možno zvážit následující časové schéma: klasickou přednášku trvající 
20 minut je v lineárně psaném textu možno zaznamenat obvykle v rozsahu do 7 stran 
řádkování 1,5. font Times Roman 12. Za cca 45 minut můžeme hovořit o objemu 
přibližně do 15 stran (lineárně psanéh, textu).
Uvedené  údaje jsou pouze orientační -  v praxi bude záležet na charakteru textu, který
budou garanti zpracovávat (jinak budou vypadat učební texty pro oblast právo 
případně hygienické předpisy, jinak texty pro moduly komunikace apod.)   

 
2. Texty zohledňují rovněž skutečnost, že z nich bude vyučovat alternující lektor, musí 

být jasné, přehledné a srozumitelné. 

3. Zohledňovat fakt, že 70% účastníků kurzu má středoškolské vzdělání, nepíšeme 
klasický vědecký text.

 
4. Formální úprava textu by měla být logicky členěná a přehledná.

Po zpracování první třetiny objemu práce se bude konat pracovní schůzka, jejímž cílem bude
diskuse nad případný problémy,  s nimiž se autoři modulů a učebních textů při tvorbě svých
materiálů setkají, dohoda a zpřesnění dalšího postupu práce.

II. etapa   24. 2. – 31. 3. 2006
dokončení zbývajících dvou třetin objemu práce na základě upřesnění problémových 
okruhů z pracovní schůzky

5) V souvislosti s organizační přípravou kurzů byli garanti požádáni, aby oslovili další 
možné alternující lektory z oblasti svého profesního zaměření v rámci jednotlivých 
modulů - informace prosíme zasílat  paní Sádecké Janíkové – asistentce projektu:
e-mail: jana.sadecka@osu.cz 
Časový harmonogram realizace kurzů bude zveřejněn na webových stránkách.

6) Každý lektor vyhotoví za sebe - a případně předá k vypracování alternujícímu 
lektorovi - podklad pro přípravu Seznamu odborných lektorů v rámci  předběžné 
akreditace vzdělávacího programu podle přiloženého souboru ve Wordu, který je 
součástí tohoto zápisu – viz Příloha č. 1.

7) Konkretizace formy a rozsahu učebních textů, technické parametry textu.
Pro písemný učební materiál se stanovuje standardní formát:
řádkování 1,5 font Times Roman č.12, důležité věci tučně, nepodtrhávat text 
Učební text bude vypracován podle zadání v Příloze č. 2 tohoto zápisu.

mailto:jana.sadecka@osu.cz


8) Učební texty se budou s nejvyšší pravděpodobností v průběhu kurzů upravovat 
v návaznosti na zpětnou vazbu účastníků a konzultace s MPSV. Konzultace 
k případným problémovým místům při tvorbě modulů a textů budou v průběhu jejich 
vyváření směřovány na Mgr. L. Krhutovou, která bude spolupracovat s konzultantkou
Mgr. I. Nesétovou 

9) Účastníci schůzky byli seznámeni s možným konceptem hodnocení programu  
účastníky kurzů – předmětem hodnocení účastníků bude znalostní, pedagogická a 
komunikační úroveň lektorů, časová skladba programu, přiměřenost rozsahu 
výuky, organizační zajištění programu ad.

10) Termíny:

1. etapa -  minimálně první třetina objemu práce bude odevzdána elektronicky 
     garantce  programu Mgr. Lence Krhutové do 20. 2. 2006.

2. etapa -  dokončení modulů a učebních textů od 24. 2. do 31. 3. 2006.
3. etapa -  zpracovávání předběžné akreditace programu, duben 2006.
         Odpovídá Mgr. Krhutová

Termín 3. pracovní schůzky je dohodnut na 24. 2. 2006 od 10:00 hod. na katedře 
sociální práce v zasedací místnosti č. 82. Cílem bude konzultovat problémy, které se 
mohou vyskytnout v průběhu tvorby učebních textů a konečné podoby vzdělávacích 
modulů. Účastníci schůzky připraví věcný a stručný popis případných 
problémových situací.

11) Různé:

- Mgr. Ivana Nesétová (vedoucí oddělení péče o občany společensky 
nepřizpůsobené Magistrátu Města Ostravy a konzultantka pro vytvoření metodiky 
a vzdělávacího programu) zdůraznila, že je v současné době velkým problémem 
oddělit role sociálního kurátora a koordinátora; od tohoto vzdělávání očekává 
zejména vyjasnění hlavní úlohy, kompetencí a rolí metodiků a koordinátorů a dále 
vytvoření nástroje pro MPSV ohledně zadání strukturovaných pravidel pro 
kompetence koordinátora, tak, aby byla tato pravidla jasná a mohli se o ně opřít. 

- Mgr. Kvasnička: jedním z dílčích cílů aktivit je vytvoření prestiže profese 
metodika a koordinátora

- informace o projektu lze nalézt na internetových stránkách www.osu.cz/metakor 
- dotaz Mgr. Hynkové zda mohou být v učebních textech fotky? Ano, ale vzít 

v úvahu při volbě fotografií možnou nižší kvalitu při jejich reprodukci
- v textu je možné použít i odkazy na internetové stránky
- v kurzech bude k dispozici technické zázemí - dataprojektor, notebook, 

videokamery, diktafon, flipchart ad.
- k zajištění materiálů je možné využít papír, barevnou kopírku a další 

technickou pomoc u  paní Sádecké Janíkové
- vlastní organizace vzdělávání – realizace kurzů proběhne cca 2. 5. 2006 - 1.3.2007
- možnost zakoupení literatury, včetně literatury cizojazyčné - požadavky  budou  

směrovány na paní Sádeckou Janíkovou
-     podklady k vyúčtování pro DPČ zasílat do 24. dne v měsíci

Příloha č. 1 Odborný profil lektora a souhlas s uvedením na Seznamu lektorů
Příloha č. 2 Struktura učebních textů

V Ostravě dne 6. 2. 2006  zapsala ve spolupráci s paní Sádeckou-Janíkovou
Mgr. Lenka Krhutová 


