Zápis
ze setkání koordinátorů na školách
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 06. 02. 2019
Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, 10. patro; 14:30 – 16:00 hodin

Program:
1. Zahájení, uvítání a představení přítomných
2. dotazníkové šetření
3. reflexe škol
4. PS pro financování
5. PS pro rovné příležitosti
6. aktivity spolupráce
7. pozvání na vzdělávací a rozvojové aktivity – plán aktivit
8. diskuze, dotazy

Obsah jednání
Ad1) Členové užšího realizačního týmu zahájili setkání a přivítali koordinátory ze škol. Proběhlo
představení jednotlivých účastníků setkání.
Ad2) Koordinátoři byli informováni o aktuálním stavu dotazníkového šetření – časový rámec
dotazníkového šetření, aktuální počty odpovědí elektronickou formou, způsob a časový rámec
zpracování výsledků. Byli požádáni o sběr tištěných dotazníků ze škol a odevzdání na MÚ
Kopřivnice do 20. 02. 2019.
Ad3) Koordinátoři byli seznámeni s aktuálním stavem zpracování reflexí jednotlivých škol do
souhrnné reflexe za ORP Kopřivnice. 08. 02. 2019 proběhne setkání realizačního týmu, kde již
budou předloženy první souhrnné reflexe za jednotlivé oblasti a budou dohodnuty další kroky.

Ad4) Byla představena činnost pracovní skupiny pro financování a její hlavní výstup, kterým je
dotační poradenství pro školy. Na webu MAPu je pravidelně aktualizován seznam vyhlášených
výzev včetně termínů a popisů (na webu www.koprivnice.cz/mistniakcniplan v sekci Možnosti
spolufinancování projektů škol).

Ad5) Koordinátoři byli informováni o fungování pracovní skupiny pro rovné příležitosti a aktuálně
probíhajícím průzkumu vyplývajícím z Metodiky rovných příležitostí. Realizační tým zpracovává
informace z Výročních zpráv škol za uplynulé 3 školní roky.

Ad6) Koordinátoři byli seznámeni s kroky týkajícími se plánování aktivit spolupráce. Realizační tým
vytipuje vhodné aktivity napříč školami v návaznosti na návrhy zpracované pracovními skupinami.
Realizace aktivit bude probíhat ve druhé polovině 2019.

Ad7) Eva Kytková informovala koordinátory o vzdělávacích akcích MAP II, které jsou plánované do
června 2019.
Informace ke vzdělávání naleznete na www.koprivnice.cz/mistniakcniplan.

Úkoly
Doručit vyplněné dotazníky z jednotlivých škol na
MÚ Kopřivnice
Další setkání koordinátorů na školách s RT MAP II

Termín
20. 02. 2019
10. 4. 2019

Odpovědnost – kdo komu
Koordinátoři Realizačnímu
týmu
RT MAP II koordinátorům na
školách

Zapsala: Kateřina Harabišová, Eva Kytková, 13. 02. 2019
Seznam příloh:
1. Příloha č. 1 - Prezenční listina
2. Příloha č. 2 - Prezentace z jednání Koordinátorů na školách MAP ORP Kopřivnice II

