Zápis
Jednání pracovních skupin
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 03.10.2018
Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, zasedací místnost zastupitelstva, zahájení v 15 hodin
Seznam účastníků – viz. příloha č. 1 tohoto zápisu
Čas jednání: 15:00 – 17:30

Program:
1. Zahájení, uvítání přítomných
2. Dotazníkové šetření pro pedagogy a rodiče
3. Aktivity spolupráce škol
4. Cíle MAP II - aktualizace
5. Vzdělávací a rozvojové aktivity
6. Diskuse, ukončení
Obsah jednání
Ad1) Zástupci MAP II zahájili jednání a přivítali členy pracovních skupin. Představili program
setkání s jednotlivými body. Krátce shrnuli personální body týkající se projektu – odchod
manažerky projektu na mateřskou dovolenou, časovou indispozici administrátorky projektu
a zároveň naznačili zajištění chodu MAPu v nejbližším období.
Ad2) byla nastíněna aktuální situace k průzkumu pedagogů i rodičů v oblasti vzdělávání na
školách v rámci ORP Kopřivnice. Obsah dotazníků ve čtyřech verzích (MŠ pedagogové, ZŠ
pedagogové, MŠ rodiče, ZŠ rodiče) byl zpracován a dokončen realizačním týmem. Během
října a listopadu bychom rádi nastavili elektronickou i papírovou formu dotazování a do
konce roku spustili průzkum k cílovým skupinám. Plánujeme k tomuto i informační semináře
pro zájemce.
Ad3) vedoucí PS a členové PS byli motivováni k sepsání podnětů a nápadů na aktivity
spolupráce mezi školami pro příští plánovací období projektu. Jako příklad realizace aktivit
spolupráce byly uvedeny Technické školky (proces: podněty z MŠ, objednání seznámení se
záměry Technických MŠ, ukázky práce s dětmi, pedagogické zaučení, exkurze do jiného
prostředí, kde aktivita již funguje a v plánu jsou setkání ke sdílení vlastních zkušeností se
zapojenými organizacemi) a Etiketa kvíz (podnět ze škol na výjezdním jednání členů PS,
realizace pro zájemce 10 -12 2018). Vedoucí PS byli požádáni o zaslání souhrnné informace

za svou PS nejlépe do začátku listopadu, kdy plánujeme další setkání. Termín nejlépe do
2.11.2018.
Ad4) vedoucí PS a členové PS byli vyzváni k aktualizaci cílů MAP II (viz příloha prezentace
3.10.2018). Cíle je možno upravit, předefinovat, doplnit nebo prioritizovat dle vyvíjející se
situace, potřeby a podnětů ze škol v rámci ORP Kopřivnice. Vedoucí PS byli požádáni o
zaslání souhrnné informace za svou PS nejlépe do začátku listopadu, kdy plánujeme další
setkání. Termín nejlépe do 2.11.2018.
Ad5) Koordinátorka vzdělávacích aktivit informovala o vzdělávání a rozvoji MAP II, poskytla
stručnou statistiku a byly probrány aktuální vzdělávací možnosti, které lze nalézt na
stránkách www.koprivnice.cz/mistniakcniplan. Byly představeny zkušenosti z exkurzí, vč.
Technických školek. Byly zmíněny Otevřené kabinety, v rámci kterých probíhají praktické
diskuse a získáváme podněty pro další vzdělávací a rozvojové aktivity. V rámci Otevřeného
kabinetu pro pedagogy ZŠ I. stupně jsme rozjeli ochutnávky metod moderní didaktiky, kdy
oslovujeme místní pedagogy, kteří prakticky aplikují zajímavé způsoby a metody výuky.
Krátce byly zmíněny rodičovské kurzy od října do prosince, které jsou taktéž k dispozici na
webu projektu. Zároveň byli členové PS informováni o tom, že letáčky „do kapsy“ pro rodiče
budeme distribuovat s pomocí koordinátorů na všechny zapojené školy.
WEB projektu je důležitý zdroj informací www.koprivnice.cz/mistniakcniplan a sdílený
kalendář, slouží pro školy ke vzájemné inspiraci (pozvánky na školní i mimoškolní akce, atd.).
Ad6) Zástupci MAP II pochválili práci koordinátorů na školách, zmínili jejich aktivní přístup a
šíření informací k projektu. Znatelný dopad má jejich práce na intenzitu účasti na
vzdělávacích aktivitách a koordinátoři jsou prvkem, který v prvním MAPu chyběl.
Ad7) Členové PS s vedoucími začali ihned pracovat na podnětech k aktivitám spolupráce a
rozjela se diskuse nad reálnými myšlenkami a potřebami škol.
Padl dotaz k formuláři MŠMT k reflexi školy, který prozatím není k dispozici a zástupci MAP II
tento budou hlídat.
Úkoly
aktivita
Aktivity
školami

spolupráce

Cíle MAP II - aktualizace

termín
mezi do 2. 11. 2018

do 2. 11. 2018

Formulář MŠMT k reflexi škol průběžně

odpovědnost
Vedoucí
PS
zašlou
souhrnnou informaci za svou
PS zástupcům MAP II
Vedoucí
PS
zašlou
souhrnnou informaci za svou
PS zástupcům MAP II
Zástupci MAP II zašlou
prioritně koordinátorům na
školy

Zapsala: Mgr. Eva Kytková, 12.10.2018

Seznam příloh:
1. Prezenční listina
2. Prezentace z jednání Pracovních skupin Místní akční plán ORP Kopřivnice II
3. Formulář Aktivity spolupráce

Pracovní skupiny
Místní akční plán ORP
Kopřivnice II
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17-047/0008634

http://www.koprivnice.cz/mistniakcniplan

Program jednání
•
•
•
•
•
•
•
•

Personální záležitosti
Dohody o provedení práce
Dotazníkové šetření – pedagogové, rodiče
Aktivity spolupráce – akční plán (vedoucí PS)
Cíle MAP II – úpravy (vedoucí PS)
Vzdělávací aktivity, web, sdílený kalendář
Koordinátoři na školách
Diskuse, náměty… příští setkání 7.11.2018

• DPP – každý člen PS na max. 165 hodin po dobu realizace
projektu (počítáno 5 hod/měsíčně na 33 měsíců) se sazbou
150,- Kč/hod.
• výkazy práce: proplácení čtvrtletně
• další jednání PS v roce 2018:
- říjen 2018 - dotazníkové šetření, aktualizace SR
- 7. 11. 2018 - příprava Akčního plánu 2019

Aktivita _NÁZEV:

Cíl aktivity:

Aktivity spolupráce
• Vedoucí PS ve spolupráci
se členy PS
• Náměty k činnostem
napříč školami
• Do listopadu 2018

Popis aktivity:

Území dopadu:

Zodpovědnost /realizátor:

Partneři: (uveďte prosím všechny partnery, kteří budou mít jasnou roli při plánování a realizaci)

Časový rámec realizace:
Počet a typ škol zapojených v rámci práce s cílovou skupinou:

Odhad finančních nákladů:
Hlavní zdroje pro realizaci:
(Jaké finanční zdroje předpokládáte při realizaci využít - rozpočet města, zdroje EU, státní rozpočet,
soukromé financování apod.)
•

• Příklady realizovaných činností – Technické školky,
od října do prosince ETIKETA KVÍZ

Cíle MAP II
• Vedoucí PS ve spolupráci se členy PS
• Aktualizace nebo úpravy stávajících
cílů projektu
• do listopadu 2018

Přehled priorit a cílů:
1.Lidé ve vzdělávání
1. Informovaný a spolupracující rodič
1. Vzdělávání rodičů, odborné přednášky
2. Akce a projekty se zapojením rodičů
2. Podpora mentoringu začínajících pedagogů
3. Zvyšování kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a
školských zařízení
1. Zvyšování tvrdých kompetencí zaměřených na výuku
2. Podpora měkkých kompetencí
4. Sdílení a předávání zkušeností

2. Podmínky ve vzdělávání
1. Materiální a prostorové zázemí
2. Individualizace ve vzdělávání
3. Zdravé děti – zdravé školy
1. Zkvalitňování systému stravování
2. Podpora preventivních aktivit
1. Prevence rizikových projevů chování
2. Podpora zdraví a zdravého životního stylu, sport a pohyb
3. Výchova k trvale udržitelnému rozvoji, environmentální a globální výchova
4. Osobnostně sociální a etická výchova

Vzdělávání a rozvoj MAP II
• od ledna realizace 20 akcí pro 250 účastníků
• v září realizace 5 akcí pro 65 účastníků
• do konce roku 24 akcí pro ? účastníků

Děkujeme za účast a těšíme se na spolupráci
realizační tým projektu
Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

Opatření - aktivity

Aktivita _NÁZEV:

Cíl aktivity:

Popis aktivity:

Území dopadu:

Zodpovědnost /realizátor:

Partneři: (uveďte prosím všechny partnery, kteří budou mít jasnou roli při plánování a realizaci)

Časový rámec realizace:
Počet a typ škol zapojených v rámci práce s cílovou skupinou:

Odhad finančních nákladů:
Hlavní zdroje pro realizaci:
(Jaké finanční zdroje předpokládáte při realizaci využít - rozpočet města, zdroje EU, státní rozpočet,
soukromé financování apod.)
•

