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 10. dubna 2019
Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, 10. patro; 14:30 – 16:00 hodin
Program jednání:
1. Zahájení,
2. dotazníkové šetření ve školách – aktuální stav,
3. reflexe – aktuální stav,
4. EVVO Nápadník,
5. vzdělávací a rozvojové aktivity – pozvánky,
6. ostatní, diskuze, dotazy.

Obsah jednání
Ad1) Členové užšího realizačního týmu zahájili setkání a seznámili účastníky s programem.
Ad2) Koordinátoři byli informováni o stavu vyhodnocení dotazníkového šetření a byla
prezentována ukázka finálního materiálu, který obdrží každá škola. Koordinátoři měli také možnost
prohlédnout si zpracované grafy za ORP Kopřivnice.

Ad3) Koordinátoři byli seznámeni se stavem souhrnného vyhodnocení reflexí škol v ORP. Byly
prezentovány výsledky analýzy reflexí v oblastech vize, prognózy, hlavních oblastí rozvoje a cílů
vedoucích ke změně. Proběhla debata nad náměty pro vzdělávací aktivity navazující na tyto
výsledky.
Tipy:
pro žáky – schopnost týmové práce (aktivita spolupráce, nebo implementační aktivita)
Zlepši si techniku – spolupráce s VŠB-TU (podpora polytechniky aktivní formou – implementační
aktivita)
Podpora regionální identity – Vlastivědný kufr (aktivita spolupráce)

Ad4) Byl představen EVVO Nápadník – souhrnný materiál sloužící k inspiraci na EVVO aktivity,
který je zveřejněn na webových stránkách MAP ORP Kopřivnice, a který bude průběžně
aktualizován. Odkaz na EVVO Nápadník http://koprivnice.cz/skolstvi/map/EVVO_Napadnik.pdf
Tip: Dům přírody Příbor – Borovecké rybníky
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Ad5) Byly prezentovány výsledky zrealizovaných akcí včetně počtu akcí a účastníků. Koordinátoři
byli informováni o vzdělávacích akcích MAP II, které jsou plánovány do srpna 2019, a byli také
seznámeni s plánem aktivit, které budou zahájeny od září 2019.
Informace ke vzdělávání naleznete na www.koprivnice.cz/mistniakcniplan.

Úkoly
Zasílat náměty pro EVVO Nápadník

Termín
průběžně

Další setkání koordinátorů na školách s RT MAP II

Odpovědnost – kdo komu
Koordinátoři Realizačnímu
týmu MAP II
Předběžně RT MAP II koordinátorům na
v přípravném školách
týdnu
v srpnu 2019
– přesný
termín bude
upřesněn

Zapsala: Kateřina Harabišová, Eva Kytková, 16. 4. 2019
Seznam příloh:
1. Příloha č. 1 - Prezentace z jednání Koordinátorů na školách MAP ORP Kopřivnice II
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