Zápis
Jednání pracovních skupin
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 18. září 2019
Místo a čas konání: Kopřivnice, Vila Machů, zahájení v 14:30 hodin
Seznam účastníků – dle prezenční listiny
Čas jednání: 14:30 – 16:00

Program:
1. aktuality v projektu MAP ORP Kopřivnice II
2. aktuality v oblasti vzdělávání a rozvoje
3. činnost a zapojení členů PS - aktivity spolupráce
4. ostatní, diskuze, dotazy
Ad 1) Členové užšího realizačního týmu zahájili setkání a seznámili účastníky s programem.
Členové PS byli seznámeni s personální změnou na pozici administrátorky MAP ORP
Kopřivnice II. Účastníci byli seznámeni s proběhlými a pokračujícími aktivitami dle
prezentace.
Ad2) Členové pracovních skupin získali informace o vzdělávacích akcích MAP II, které jsou
plánovány od září do prosince 2019, a byli také seznámeni s plánem aktivit, který bude
zahájen na začátku roku 2020.
8.10.2019 je v plánu seminář pro členy PS – pozvánka a možnost přihlášení budou zaslány
všem členům.
Vzdělávání pro školy:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavani-skoly-map-orp-koprivnice
Vzdělávání pro rodiče:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavani-rodice-map-orp-koprivnice
Zajímavé odkazy:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=odkazy-map-orp-koprivnice
Od září 2019 byl nově otevřen badatelský kroužek BADY. Členové PS byli pozváni na
Minikonferenci na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání, která se uskuteční 13. 11. 2019
v Ringhofferově vile v Kopřivnici. Další novinkou jsou vzdělávací cykly na téma Socioklima ve
školách a RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení.
Ad 3) Manažerka projektu navrhla nastavení nového modelu činnosti pro členy PS, navedla
účastníky k aktivní spolupráci nad tvorbou aktivit spolupráce a akčních plánů. Členové PS
pracovali ve svých skupinách a aktivně se podíleli na tvorbě plánů aktivit spolupráce dle
harmonogramu v prezentaci.

Ad 4) Byla představena nová pravidla pro systém výkazů práce. Výkazy práce budou ze
strany členů PS zasílány podepsané vždy ke konci kalendářního měsíce. Vzor výkazu práce
bude členům PS zaslán ze strany RT.
Závěr setkání završilo naplánování termínů pracovních setkání jednotlivých PS. Proběhly
individuální i skupinové diskuse, sdílení a domluva ke spolupráci mezi organizacemi
(Knihovna Sever – školy, ŠD)
Úkoly
aktivita
Aktivity spolupráce – dopracovat
konkrétní návrh vybrané navržené akce do
stavu realizovatelnosti a poslat
v elektronické verzi
Akční plán (aktivity škol) – vyhodnocení
školního roku 2018/2019 a plán na školní
rok 2019/2020; zaslat aktualizaci
Domluvit termín setkání jednotlivých PS
do konce 2019
Zaslat nový vzor výkazu práce

termín
11. 10. 2019

odpovědnost
Členové PS pod koordinací
vedoucích PS – zaslat na
MAP II

30. 9. 2019

Členové PS ve spolupráci
s koordinátory na školách –
zaslat na MAP II
Vedoucí PS se členy – zaslat
na MAP II
RT

Co nejdříve
24. 9. 2019

Zapsala: Bc. Kateřina Harabišová, Mgr. Eva Kytková, 19. 09. 2019

Seznam příloh:
1. Prezentace z jednání Pracovních skupin Místní akční plán ORP Kopřivnice II

