Zápis
Jednání pracovních skupin
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 7.11.2018
Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, zasedací místnost zastupitelstva, zahájení v 15:30 hodin
Seznam účastníků – viz. příloha č. 1 tohoto zápisu
Čas jednání: 15:30 – 17:00

Program:
1. Zahájení, uvítání přítomných
2. Aktivity spolupráce škol
3. Cíle MAP II - aktualizace
4. Vzdělávací a rozvojové aktivity
5. 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, zdravotní indispozici administrátorky projektu
a zároveň naznačili zajištění chodu MAPu v nejbližším období.
Ad2) Byly prezentovány možnosti aktivit spolupráce škol. Např.
1. Burza řemesel – představení řemesel přímo ve škole. Seznámení s činností, praktická
ukázka se zapojením žáků – zaměřeno na polytechniku a kariérové poradenství.
2. Soutěž „Zdravíčko“ – proběhlo pro žáky 2. stupně; návrh na realizaci pro žáky 1.
stupně.
3. Logika a matematika hravě – formou deskových her ve spolupráci s DDM.
Pro dopracování navržených aktivit spolupráce a dalších nápadů byl stanoven termín
30.11.2018, pro zaslání podkladů vedoucímu pracovních skupin.
Ad3) Nebyly předloženy žádné požadavky na aktualizaci cílů MAP II.
Ad4) 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. Informovala o naplněnosti aktuálních
vzdělávacích aktivit a možnostech výběru aktivit spolupráce pro další období. Dále pozvala
všechny členy PS na poslední rodičovský kurz letošního roku a to První pomoc pro rodiče,
konané dne 14.11.2018.

Úkoly
aktivita
Aktivity spolupráce mezi
školami
Návrhy místních lídrů v dané
oblasti (dle zaměření PS)
zkontrolovat zařazení v PS

termín
do 30. 11. 2018

odpovědnost
členové PS zaslat vedoucímu

do 30. 11. 2018

členové PS zaslat vedoucímu

do 30. 11. 2018

Případné
změny
zaslat
vedoucímu PS
zašle manažerka projektu
členům PS k podpisu
předá člen RT

Zaslat předvyplněné výkazy do 30. 11. 2018
práce
Dodat chybějící dohody o průběžně
provedení práce

Zapsala: Bc. Kateřina Harabišová, Ing. Darina Jablonská, 14.11.2018

Seznam příloh:
1. Prezenční listina
2. Prezentace z jednání Pracovních skupin Místní akční plán ORP Kopřivnice II
3. Formulář Aktivity spolupráce
4. seznam členů PS a jejich zařazení - kontakty

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

LOGO

http://www.koprivnice.cz/mistniakcniplan

Program jednání
• aktualizace cílů/priorit projektu
• tvorba aktivit spolupráce
• vzdělávací aktivity – aktuálně
• diskuse
• úkoly na další období

PO1: Lidé ve vzdělávání
-

Informovaný a spolupracující rodič
•
•

–
–

Podpora mentoringu začínajících pedagogů
Zvyšování kompetencí pedagogických i
nepedagogických pracovníků škol a školských
zařízení
•
•

–

Vzdělávání rodičů, odborné přednášky
Akce a projekty se zapojením rodičů

Zvyšování tvrdých kompetencí zaměřených na výuku
Podpora měkkých kompetencí

Sdílení a předávání zkušeností

PO2: Podmínky ve vzdělávání
– Materiální a prostorové zázemí
– Individualizace ve vzdělávání

PO3: Zdravé děti – zdravé školy
– Zkvalitňování systému stravování
– Podpora preventivních aktivit
• Prevence rizikových projevů chování
• Podpora zdraví a zdravého životního stylu, sport a pohyb

– Výchova k trvale udržitelnému rozvoji, environmentální a
globální výchova
– Osobnostně sociální a etická výchova

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.)
•

Pracovní skupina pro financování 28.05.2018

Vedoucí PS
Členové

Jméno
Ing. Lenka Šimečková
Ing. Anna Mužná, starostka Skotnice
Ing. Jaroslav Pikulík, zástupce na ZŠ Štramberk
Ing. Petr Czekaj, expert paktu zaměstnanosti

E-mail
lenka.simeckova@koprivnice.cz
starostka@skotnice.cz
zastupce@zsstramberk.cz
pczekaj@msunion.cz

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti k 28.05.2018

Vedoucí PS
Členové

Jméno
Ing. Veronika Zvaríková
Mgr. Vlasta Hýžová, učitelka ZŠ
Hana Svobodová, pedagog ZŠ
Bc. Bohdana Jarolímová
Bartoňová Lenka, zástupce ŠD
Mgr. Kamila Küfferová, pedagog ZŠ
Mgr. Jana Neničková, ředitelka ZŠ
Mgr. Klára Rašková, pedagog ZŠ
Mgr. Blanka Frendlová

E-mail
zvarikova@zsalsova.cz
hyzova.v@seznam.cz
hana.svobodova@zsstramberk.cz
bohdana.jarolimova@seznam.cz
lena.barty@seznam.cz
kamila.kufferova@zskop17.cz
nejan@seznam.cz
raskovaklara@seznam.cz
blankafrendlova@gmail.com

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání k 28.05.2018

Vedoucí PS
Členové

Jméno
Zdeňka Krišková
Bc. Hana Borosová, ředitelka MŠ
Mgr. Iva Drholecká, ředitelka MŠ
Mgr. Markéta Fišerová, pedagog MŠ
Věra Hanzlíková, pedagog MŠ
Bc. Markéta Chromečková, pedagog MŠ
Mgr. Pavlína Jordánková, ředitelka MŠ
Bc. Zuzana Němcová, ředitelka MŠ
Radek Novák, starosta obce, zástupce MAS
Mgr. Veronika Opatřilová, pedagog MŠ
Iva Pustková
Michaela Holubová, pedagog MŠ
Antonie Knoppová
Ivana Rečková, vedoucí učitelka MŠ Lubina

E-mail
kriskova.zdenka@centrum.cz
ms-kratka@koprivnice.org
drholeckaiva@seznam.cz
fiserova.maky@jseznam.cz
hanzlikova.v@seznam.cz
chromeckovam@centrum.cz
mspionyru@tiscali.cz
ms@katerinice.cz
starosta@katerinice.czu
veru.opatrilova@seznam.cz
pustkova.iva@seznam.cz
michala.hol@gmail.com
msbariny@zsstramberk.cz
v.recka@seznam.cz, ms-lubina@koprivnice.org

Pracovní skupina pro rovné příležitosti k 28.05.2018

Vedoucí PS
Členové

Jméno
Mgr. Vlasta Geryková
Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka ZŠ
Mgr. Kateřina Bumbalíková, pedagog ZŠ
Ing. Mgr. Miluše Goldová, zástupce ředitele ZŠ
Mgr. Šárka Goldová, pedagog ZŠ
Mgr. Anna Mitášová, pedagog ZŠ
Mgr. Eva Müllerová, ředitelka DDM Kopřivnice
Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog v MŠ
Mgr. Hana Vidličková, ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr. Štěpánka Vontrobová, zástupce rodičů
Věra Matýsková
Eliška Vidlařová

E-mail
vlasta.gerykova@zsbayera.cz
j.bjackova@zsjicinska.cz
bumbka@seznam.cz
miluse.goldova@zdislava.net
sedova.sarka@seznam.cz
anickami@seznam.cz
evamuller@seznam.cz
aapokorni@seznam.cz
zs.zenklava@seznam.cz
stepanka.vontrobova@gmail.com
matyskovavera@email.cz
eli.vidlarova@gmail.com

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost k 28.5.2018

Vedoucí PS
Členové

Jméno
Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr. Blanka Kozáková, KVIC Nový Jičín
Ivana Rašková, DiS.
Mgr. Jiří Štěpán, zástupce ředitele ZŠ
Mgr. Eva Šustková, pedagog ZŠ
Mgr. Xenie Valušáková, ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr. Kateřina Kovářová

E-mail
zdenka.havlikova@zskop17.cz
blanka.kozakova@kvic.cz
ivana.raskova@email.cz
stepan@zsaslova.cz
sustkova@zsalsova.cz
xenie.valusakova@zspetrvald.cz
katka.pelikan@seznam.cz

