Zápis
z on-line setkání členů pracovních skupin
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 10. února 2021
Distanční forma, 14:00 – 15:00 hodin
Program jednání:
1. Zahájení, napojení do on-line prostoru,
2. co se dělo v projektu v roce 2020,
3. pozvání na vzdělávací a rozvojové aktivity – únor – duben 2021,
4. dotazníkové šetření pro pedagogy a rodiče – průběžné informace k výsledkům
5. venkovní učebna pro potřeby škol – provoz, vybavení, spuštění,
6. ostatní, diskuze, dotazy.
Obsah jednání
Ad1) Zahájení, napojení do on-line prostoru
Zástupce užšího realizačního týmu zahájil on-line setkání, byla provedena zkouška spojení se všemi
účastníky a seznámil účastníky s programem on-line jednání.
Ad 2) Statistiky za rok 2020
Koordinátorka vzdělávání seznámila účastníky se statistikami týkajícími se vzdělávání a
implementace za rok 2020 s konkretizací II. pololetí roku 2020. Byla využita prezentace, která je
přílohou zápisu. Ke statistikám byly uceleny užitečné komentáře, odpovídalo se na vznesené
dotazy.
Ad 3) Pozvání na vzdělávací a rozvojové aktivity (únor – duben 2021)
Členům PS byla představena nabídka vzdělávání a rozvoje na období únor – duben 2021.
Naplánované pedagogické vzdělávací akce jsou postaveny na podnětech ze strany škol a aktuálně
diskutovaných tématech v oblasti školství:
Strategie Vzdělávání 2030+ (on-line webinář)
Individualizace vzdělávání, učení a výchovy (on-line webinář)
Projektový den – učíme se venku (zahrada DDM Kopřivnice)
E-bezpečí (pedagogický webinář)
Badatelsky orientovaná výuka (cyklus bude realizován dle vývoje epidemie)
Slovní hodnocení (on-line webinář)

Na společném on-line setkání byly konkrétněji probrány jednotlivé aktivity s připomenutím
důležitých organizačních okolností, které jsou nyní ovlivněny na 100% od vývoje coronavirové
epidemie.

1/3

Informace ke vzdělávání naleznete na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavaniskoly-map-orp-koprivnice.
Ad 4) Dotazníkové šetření pro pedagogy a rodiče – aktuálně
Členům PS byla předána informace o zpracovávání výsledků provedeného průzkumu na školách.
Časový plán je takový:
Únor 2021 – výsledky za ORP Kopřivnice budou zpracovány a zveřejněny na webu projektu
Únor 2021 – srovnávací výsledky dvou kol průzkumu (bude zpracováno v rámci PS Inovace ve
vzdělávání), výsledky budou také za celé ORP Kopřivnice
Únor – březen 2021 – budou zpracovány individuální výsledky jednotlivých škol, kde ředitelé
projevili zájem o konkrétní průzkumové statistiky a ty využijí pro své interní účely.
Ad 5) Venkovní učebna pro potřeby škol – učíme se venku
Účastníkům byla předána informace o zřízení venkovní učebny na zahradě DDM v Kopřivnici:
-

je k dispozici všem školám (využít lze pro dopolední program, sloučení dvě vyuč.hod., apod.)
školy si mohou zapůjčit také jen výukový box (pokud již není rezervován)
je vytvořen funkční rezervační systém s pravidly užívání (odkaz byl zaslán koordinátorům e-mailem)
metodika „učíme se venku“ je k dispozici na www.ucimesevenku.cz
18.3.20201 chystáme celodenní workshop pro učitele – projektový den k metodice
Pro učitele – zájemce je aktuálně chystán také 10-týdenní vzdělávací akce – více na
www.ucimesevenku.cz
Seznam a nafocení pomůcek bude zajištěn ze strany MAP a rozeslán přes koordinátory na školy

Ad 6) Ostatní, diskuse
1. Zástupci MAP II ocenili práci členů PS:

PS předškolní vzdělávání – aktivně se zapojili do roční evaluace projektu za rok 2020, děkujeme
všem za přispění podněty z praxe učitelů a také za vedení PS její vedoucí p. Zdeňce Kriškové.
Evaluační zpráva bude zajištěna do konce února 2021, kdy zástupci MAP II sbírají veškeré podněty
a informace.
PS MG – aktivně připravuje společně se zástupci MAP II soutěž „na dálku“ pro 5.třídy „Nebojte se
matematiky“ – aktuálně promýšlí technické propojení školních Google- prostředí. Soutěž je časově
plánována na duben 2021 (s ohledem na návrat žáků I.stupně do škol – březen).
PS ČG – aktivně připravuje aktivitu spolupráce „Příběhy nás baví“, kdy by měli žáci ZŠ nahrát
zvukové i video záznamy vybraných knižních titulů pro děti MŠ, kde by si příběhy dále zpracovali a
vytvořili svá dílka podle rozvíjených kognitivních schopností. Časově je aktivita plánována na
březen – měsíc knihy.
PS rovné příležitosti – zde informovala vedoucí Mgr. Vlasta Geryková o aktivitách, které realizují
v jejich škole i v této náročné době ovlivněné coronavirovou epidemií a které mají praktický
pozitivní dopad na společné vzdělávání a snižování rozdílů ve vzdělávání pro všechny žáky.
PS financování – pracuje na aktualizaci přehledu finančních zdrojů pro využití škol – seznam je
dispozici všem školám na webu
http://www.koprivnice.cz/skolstvi/map/Moznosti_spolufinancovani_projektu_skol.pdf. Aktuálně
však čekáme na možnosti vyhlášení nových platných výzev pro školy a vzdělávání.
PS Inovace ve vzdělávání – v únoru je plánováno setkání k nastavení a zajištění srovnávacího
průzkumu na školách – budou zpracovány grafické výstupy a také nastaveny oblasti k dalšímu
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rozvoji a aktivním působení pro MAP III a následně MAP IV na území ORP Kopřivnice. Tyto budou
zveřejněny a využity také pro následnou komunikaci v platformách navazujícího MAP.

2. Členům PS byla poskytnuta základní situace k vývoji MAPu:
- realizace MAP ORP Kopřivnice II trvá do 30. 06. 2021
- aktuálně se zpracovává žádost k MAP III – v plánu je její zaslání na MŠMT do konce 3/2021. MAP III
je koncipován jako projekt překlenovací, kdy jsou omezeny finanční zdroje i aktivity a povinné
platformy
3. Manažerka projektu předala informace k výkaznictví od roku 2021 a bude také provedena kontrola
výkazů.
4. Členové PS mohou i nadále zasílat podněty ke vzdělávání na školách, do konce projektu MAP II je
možno ještě na určité podněty reagovat a vzdělávání přizpůsobit. Koordinátorka vzdělávání
navigovala členy PS na vzdělávání přes www.kvicnj.cz , kde je vyvěšená pestrá nabídka pro učitele.
5. Byl zmíněn plán obnovení fungování hvězdárny v Příboře, kdy proběhlo první předání myšlenky
mezi MAP II a vedením města. O obsahovém naplnění se jedná s Planetáriem Ostrava, kdy je třeba
astro-bádání přizpůsobit individuálnímu vzdělávání, a nebo skupinové výuce v menším počtu osob –
to dle vývoje coronaviru. Aktuálně je třeba najít průvodce/lektora, který by tuto činnost zajistil – ze
strany místostarosty Příbora (místopředseda řídícího výboru MAP II) byly předání informace školám
v Příboře (ZŠ, Gymnázium). Ze strany MAP II by mohla být financováno zajištění metodiky a hledají
se možnosti financování také mzdových nákladů na průvodce/lektora.

Úkoly
Vybavení a seznam pomůcek – venkovní učebna
Předávat aktuální požadavky pedagogů na
vzdělávání
Výkazy práce – průběžné vyplňování a zasílání v
originálech

Termín

Odpovědnost – kdo komu

Únor 2021

MAP II – zaslat na školy

Členové PS směrem ke
průběžně
koordinátorce vzdělávání Evě
Kytkové
Členové PS směrem k MAP II
měsíčně
(omezený provoz MÚ)
Zapsala: Eva Kytková, 10.02.2021
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