Zápis
On-line jednání pracovních skupin
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 8. 10. 2020

Čas a místo jednání: 15:00 – 16:00, distanční forma
Program:
1. Zahájení,
2. co se děje v projektu (strategie, vzdělávání),
3. dotazníkové šetření pro pedagogy a rodiče – informace k chystanému II. kolu
průzkumu na školách,
4. aktualizace akčních plánů – aktuální stav dle vývoje koronaviru,
5. inovace v MAP II,
6. ostatní, diskuze, dotazy.

Ad 1) Zahájení
Členové užšího realizačního týmu zahájili on-line setkání a seznámili účastníky
s programem jednání a s programem, ve kterém se on-line setkání odehrálo.
Ad 2) Co se děje v projektu
Členové PS byli informováni o:
• personálních změnách ve vedení města a v pracovních skupinách,
• sběru aktuálních investičních záměrů škol,
• pravidelném vyplňování a odevzdávání podepsaných a vyplněných měsíčních
výkazů členům Realizačního týmu MAP ORP Kopřivnice II,
• chystaném workshopu v DDM Kopřivnice ve spolupráci s Lískou na téma
Učíme se venku aneb 10 + 1 rada jak začít – 13. 10. 2020
• probíhajícím Veselém šití – podpora polytechniky a manuální zručnosti u
předškolních dětí, zapojeno celkem 12 pracovišť MŠ v rámci ORP Kopřivnice

Ad 3) Dotazníkové šetření pro pedagogy a rodiče
Členky realizačního týmu informovaly členy PS o chystaném srovnávacím
dotazníkovém šetření. Druhé kolo dotazníkového šetření je plánováno na listopad 2020 a
výsledky by měly být zpracovány na jaře 2021.
Na jednání PS proběhla se členy diskuse k jednotlivým otázkám. Úpravy se
zaznamenaly a členky realizačního týmu se s členy PS domluvily, že upravené dotazníky
zašlou členům k poslední revizi.
Ad 4) Aktualizace akčních plánů
Členové PS byli informováni o aktualizaci akčního plánu za školní rok 2020/2021 a na
školní 2021/2022.
Ad 5) Inovace v MAP II
Členové PS byli informování o plánovaném vzniku nové pracovní skupiny Inovace ve
vzdělávání. Nová skupina je v obsahu schvalování ŘV, který proběhne per rollam 13. a 14. 10.
2020.
Informace ke vzdělávání naleznete na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavaniskoly-map-orp-koprivnice.
Úkoly:
Úkoly

Termín

Odpovědnost – kdo komu

Zaslat členům PS upravené dotazníky pro pedagogy a
rodiče MŠ + ZŠ

polovina října
2020

členky RT

Poslat na členky RT vyjádření k upraveným
dotazníkům

druhá
polovina října
2020

členi PS

Zapsala: lic. Olga Raffayová, 9. 10. 2020

