Zápis
On-line jednání pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost a
předškolní vzdělávání
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 13. 05. 2020

Místo konání:
Seznam účastníků:
Čas jednání:

Distanční forma
dle prezenční listiny
10:00 – 11:00

Program:
1. Zahájení,
2. aktuality v projektu,
3. vzdělávací a rozvojové aktivity – společné náměty pro obě PS,
4. aktivity spolupráce škol a MAP II – akční plán,
5. 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) Aktuality v projektu
Členové PS byli informováni o:
• aktuálním dění v projektu vzhledem ke stavu omezení a o průběhu vzdělávání
(distanční, on-line, off-line),
• aktualizaci investičních záměrů škol,
• aktualizaci akčních plánů škol,
• pravidelném vyplňování a odevzdávání podepsaných a vyplněných měsíčních
výkazů členům Realizačního týmu MAP ORP Kopřivnice II.
Obě dvě skupiny společně komunikovali ohledně aktivity Letní koutky čtení.

Ad 3) Vzdělávací a rozvojové aktivity – společné náměty pro obě PS
Členky realizačního týmu informovaly a pozvaly členy PS na vzdělávací akce MAP II,
které jsou plánovány od května 2020. Plánované akce v období březen 2020 až květen 2020
byly vzhledem k nouzovému stavu zrušeny, přesunuty nebo se změnila forma vzdělávání.
Plánované akce:
• Letní koutky čtení – pedagogové + plán zapojení rodičů (čtení na letních
zahradách)
• RWCT (vč. plánu letní školy)
• podpora polytechniky – šicí stroje
Proběhlé akce:
• Školka snídá férově – pochvala zapojeným pedagogům, rodičům a dětem
Ad 4) Aktivity spolupráce škol a MAP II – akční plán
Členové PS byli informováni o aktualizaci akčního plánu za školní rok 2019/2020 a na
školní 2020/2021.
Ad 5) Ostatní, diskuze, dotazy
Závěr setkání završila diskuze k aktuálnímu vyučování formou on-line programů.

Informace ke vzdělávání naleznete na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavaniskoly-map-orp-koprivnice.
Úkoly:
Úkoly
Tipy na aktuální vzdělávání

Termín

Odpovědnost – kdo komu

do 6/2020

členové PS

Zapsala: lic. Olga Raffayová, Mgr. Eva Kytková, 14. 05. 2020
Seznam příloh:
1. Prezenční listina

