Zápis
z jednání 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 17.05.2018
Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, 14:30 – 15:30
Program:
1. Zahájení, uvítání přítomných
2. Představení projektu MAP ORP Kopřivnice II
3. Povinnosti a činnosti koordinátorů - DPP
4. Informace z Krajského akčního plánu – projekt OKAP
5. Budování znalostních kapacit a implementace MAP
6. Ukončení
Obsah jednání
Ad1) Koordinátorka vzdělávacích aktivit Eva Kytková zahájila setkání a přivítala koordinátory ze
škol.
Ad2) Představila zásadní informace k projektu MAP ORP Kopřivnice II, složení realizačního týmu,
uvedla role v projektu – Řídící výbor, členové a vedoucí PS a koordinátora na škole (viz příloha č.
1). Pro vzájemnou informovanost byl uveden také seznam koordinátorů na školách/školkách.
Ad3) Všichni koordinátoři obdrželi k vyplnění Dohodu o provedení práce (dále jen DPP) a kopii
informací k jejich činnosti na školách – Podpora škol v plánování. DPP budou uzavřeny na období
1.5.2018 – 30.6.2021 a časová dotace nepřesáhne 165 hod za celý projekt. Sazba za činnost
koordinátora na škole – 200 Kč/hod. Mzda za DPP se bude proplácet čtvrtletně na základě výkazů
práce, které se budou vyplňovat podle reálné činnosti. Činnosti budou vykonávany nepravidelně,
v závislosti na aktivitách projektu. Nejdůležitější činnosti koordinátorů shrnula Eva Kytková
v prezentaci (viz příloha č. 1).
Ad4) Eva Kytková informovala o konferenci MSK, kde zazněly informace k projektu OKAP.
Konference proběhla ve Světě techniky v Ostravě, kde byli představeni partneři MSK – Dolní oblast
Vítkovic, Mensa ČR, Krajské vzdělávací a informační centrum, Ostravská univerzita, Centrum
kompetencí a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Mensa ČR zde představila projekt ABAKU –
více na webu www.skola4.cz.
Výňatek z webu:
Ostravská univerzita uvedla, že připravuje projekt pro pedagogy určený na zdokonalování v oblasti
chemie. Bude realizován po dobu tří let a každý rok bude proškoleno 12 učitelů. Otevře se 5 kurzů
ve 4 hod. blocích. Kurzy budou určeny na jednoduché domácí pokusy, BOV ve výuce, školní versus
profesionální technika, využití techniky pro kreslení molekul a jejich modelování a závěrečný
workshop.

Registrace bude možná od června do srpna na stránkách Ostravské univerzity, katedra chemie.
Školy a školky se mohou hlásit do projektu OKAP na stránkách světa techniky.
Ad5) Eva Kytková informovala o vzdělávání a rozvoji MAP II. Seznam aktuálních akcí viz příloha č. 2
nebo na stránkách www.koprivnice.cz/mistniakcniplan. Byly zdůrazněné Otevřené kabinety
(např. pro družináře, pro speciální pedagogy, atd.), které mají sloužit k výměně zkušeností,
k diskusím, inspiraci. Výstupy a průběh Otevřených kabinetů jsou zveřejněny na webu MAP II –
www.koprivnice.cz/mistniakcniplan
V termínu 25. – 26.05.2018 se pro členy PS koná výjezdní seminář „Fungující a týmová pracovní
skupina“ s paní Danou Divákovou.
Dne 13. – 14.06.2018 se koná prezentace projektu Technické školky, kdy zástupci z Blanska zaučí a
ve čtvrtek předvedou praktickou práci s dětmi v MŠ Česká. Do projektu se mohou zapojit i ostatní
školky, vytipovaní rodiče, prarodiče, drobné podnikatele nebo zaměstnavatele, atd.
Koordinátorka vzdělávání uvedla implementaci MAP, která bude realizována od září 2018:
- 4.10.2018 – Etiketa pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, akce formou soutěže (aktuálně probíhá domluva
s lektory)
- 18.10.2018 – Konference v Kopřivnici se zaměřením na polytechniku a podporu nadání
(bude v odopoledních hodinách, zaměřeno na učitele, ředitele, odbornou veřejnost,
starosty obcí, zástupce úřadu oddělení školství, zástupce KÚ MSK, ostatní MAPy v rámci ČR,
apod.)
- 29.-30.10. 2018– exkurze do Sluňákova pro pedagogy
Na WEBu www.koprivnice.cz/mistniakcniplan jsou k dispozici důležité informace pro koordinátory
a také sdílený kalendář, který má sloužit pro školy ke vzájemné inspiraci (pozvánky na školní i
mimoškolní akce, atd.). Do sdíleného kalendáře budou koordinátoři vkládat akce. Je nutno zaslat
googlovský e-mail k přihlášení do sdíleného prostoru – toto Evě Kytkové.

Úkoly
Zaslat googlovský e-mail k přihlášení do sdíleného
kalendáře
Vkládat akce školy do sdíleného kalendáře, na které
je možno pozvat zájemce „zvenku“ – v rámci MAPu
II
Informace k projektu OKAP

Termín
Co
nejdříve
průběžně

Odpovědnost – kdo komu
Koordinátor zasílá Evě Kytkové
elektronicky
Koordinátoři na školách

MAP II rozešle koordinátorům

Tipy na rodiče, prarodiče, drobné podnikatele –
zapojení v Technických školkách

Co
nejdříve
Do
25.5.2018
Květen –
červen
2018
Do
13.6.2018

Podnět k diskuzi – určení jednoho dne v týdnu ke
společným setkáváním (např. středa odpoledne –
návrh paní Drholecké)

Do konce
června
2018

Plakát k semináři pro rodiče – Dítě a šikana +
distribuce tištěných verzí
Vytipovat žáky s nadáním k možnému vystoupení na
konferenci

Eva Kytková rozešle
koordinátorům
Koordinátor zašle prvotní info
Evě Kytkové
Koordinátoři mohou oslovit
sami nebo odkaz na Evu
Kytkovou
Eva Kytková zjistí u
koordinátorů (e-mailem)

Zapsala: Iva Bordovská, Eva Kytková, 22.05.2018

Seznam příloh:
1. Prezentace z jednání Koordinátorů na školách Místní akční plán ORP Kopřivnice II

Koordinátoři na škole
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
• představení projektu MAP ORP Kopřivnice II
a realizačního týmu
• povinnosti a činnosti koordinátorů - DPP
• informace z Krajského akčního plánu
• budování znalostních kapacit a
implementace MAP

• 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021
• rozpočet: 9.907.363,30 Kč
- prohloubení spolupráce škol a zřizovatelů
- aktualizace strategického rámce a příprava ročních
akčních plánů
- budování znalostních kapacit – platformy
„otevřených kabinetů“, konference k polytechnice a
nadání a další aktivity
- implementace akčních plánů – např. etiketa pro
žáky 8. a 9. tříd

Realizační tým MAP II
-

hlavní manažer projektu: Darina Jablonská
administrátor projektu: Iva Bordovská
koordinátor vzdělávacích aktivit: Eva Kytková
odborný řešitel: Michaela Rašková
finanční manažer: Kateřina Kutáčová
mzdová účetní: Iva Juchelková

- Řídící výbor
- členové + vedoucí PS
PS pro předškolní vzdělávání a péči
Zdeňka Krišková
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Ing. Veronika Zvaríková
PS pro rovné příležitosti
Mgr. Vlasta Geryková
PS pro rozvoj matematické gramotnosti
Mgr. Zdeňka Havlíková
PS pro financování
Ing. Lenka Šimečková

- koordinátoři implementačních aktivit

Koordinátoři na škole

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace

Bc. Zuzana Němcová

Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková
organizace

Mgr. Pavlína Jordánková

Mateřská škola Skotnice, příspěvková organizace

Jana Papáková

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

Mgr. Iva Drholecká

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Mgr. Markéta Fišerová

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122,
příspěvková organizace

Mgr. Dagmar Jančálková

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková
organizace

Věra Matýsková

Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Mgr. Blanka Frendlová

Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Mgr. Adéla Weberová

Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Mgr. Ivana Vidličková

Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace

Bc. Bohdana Jarolímová

Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Iveta Šrubařová

Základní škola a Mateřská škola Ženklava, příspěvková organizace

Mgr. Anna Mitášová

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice

Mgr. Miluše Goldová

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Mgr. Jiří Štěpán

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Mgr. Vlasta Hýžová

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový
Jičín, příspěvková organizace

Mgr. Kateřina Bumbalíková

Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková
organizace

Mgr. Xenie Valušáková

Základní škola a Mateřská škola Štramberk

Ing. Jaroslav Pikulík

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres
Nový Jičín

Mgr. Jana Neničková

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín

Mgr. Filip Bordovský

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková
organizace

Mgr. Alena Urbanová

• DPP
- uzavřeny na období 1.5.2018 – 30.6.2021
- max. 165 hod/projekt/koordinátor
- sazba 200,- Kč/hod.
- nerovnoměrné čerpání, dle aktuální potřeby
- vyplnit/zaslat údaje potřebné pro uzavření
dohody

• zajišťuje komunikační provázanost školy s činností projektu,
• je odpovědný za zveřejňování nabídky vzdělávacích a
rozvojových aktivit na škole v rámci budování znalostních
kapacit a implementačních aktivit a motivaci
pedagogů/nepedagogů k účasti,
• podílí se na zadaných analytických potřebách a předávání
informací ze školy pro účely projektu,
• bude aktivně zapojen do komunikačního plánu a
konzultačního procesu, bude komunikovat také s rodiči
dětí/žáků na škole v souvislosti s jejich zapojením do
projektu,

• bude se podílet na přípravě aktivit škol a aktivit spolupráce
ve SR MAP a jejich konkretizaci v akčních plánech,
• bude aktivně přinášet podněty k potřebám školy, ve které
působí a které mohou být v rámci projektu řešeny,
• bude zajišťovat aktualizaci zadaného sdíleného prostoru
pro diskuse, výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci mezi
školami (sdílené prostor pro akce zapojených škol a
školských zařízení, sdílené platformy pro specialisty, apod.),
• bude aktivně vytvářet podmínky pro kvalitní image projektu
na škole.

• Agregovaný popis potřeb škol na území MAP
- je zodpovědný za spolupráci školy a předání výsledků
realizace této aktivity realizačnímu týmu MAP 2x za
dobu realizace projektu
= jedná se o zpracované Popisy potřeb jednotlivých
škol/výstupy Strategického plánu rozvoje školy, popř.
zápisy z workshopů/minikonferencí.
- realizačním týmem souhrnně zpracované popisy
potřeb všech zapojených škol se předkládají řídícímu
orgánu v prosinci 2019 a na konci projektu (červen
2021)

Akční plán na rok 2018
• aktivity škol – koordinátoři na škole
• návrhy aktivit spolupráce – členové PS
- podklad pro vyplnění bude zaslán emailem spolu se zápisem včetně Akčního
plánu na rok 2017 – pro možnou aktualizaci

Informace z
KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000006

Vzdělávání a rozvoj
MAP II
• Zacíleno na:
– členy řídícího výboru (min. 1x za projekt)
– členy pracovních skupin
– vedoucí pedagogy, pedagogy,
speciální pedagogy a zaměstnance škol
– volnočasové organizace
– rodiče, veřejnost (min. 4x)
– děti MŠ, žáky ZŠ

Aktuální vzdělávací akce pro školy
31.05. – Otevřený kabinet č. 2 pro příznivce speciální pedagogiky
06.06. - Šikana ve školách
07.06. – Mozek jako režisér komunikace
13. – 14.06. – Technické školky (zaučení i praktická práce s dětmi)
19.06. – Otevřený kabinet č. 2 pro družináře (outdoor)

www.koprivnice.cz/mistniakcniplan

Aktuální vzdělávací akce pro členy PS
25. – 26.05. výjezdní seminář
s Danou Divákovou
Fungující a týmová pracovní skupina

Aktuální vzdělávací akce pro rodiče
06.06. – Dítě a šikana (připravujeme plakát k distribuci)
13.06. - Technické školky (vytipovaní rodiče, prarodiče i drobní podnikatelé)

Implementace MAP
• realizace od září 2018
• koordinátor aktivit implementace
• zaměření na oblasti:
– Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita
• Inkluzivní vzdělávání
• Polytechnické vzdělávání

– Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Inkluzivní vzdělávání
Otevřená škola
Rozvoj gramotností a kompetencí

- Tvořivost, iniciativa a podnikavost
- Polytechnické vzdělávání
- Kariérové poradenství

– Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
• Etiketa pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

WEB, sdílený kalendář
www.koprivnice.cz/mistniakcniplan

SDÍLENÝ KALENDÁŘ
- slouží pro školy v rámci ORP ke vzájemné inspiraci – vkládají se pozvánky na
školní i mimoškolní akce, kde je možno přizvat učitele, rodiče, apod.
- koordinátoři na školách nebo zvolené osoby sledují a šíří informace, také
vkládají informace za svoji školu
- prozatím máme zpřístupněno pro 6 škol v rámci ORP

Koordinátoři na školách
JSOU „ON-LINE“
-komunikují s vedením školy k podpoře projektu
-mají přehled o dění v projektu, zejména ke vzdělávání
a rozvoji (schůzky s koordinátorem vzdělávání, emaily, sdílený kalendář)
-baví se s kolegy ve sborovně i mimo ni ☺ – předávají informace ke vzdělávacím a
rozvojovým akcím, vyzvídají, která profesní témata by se ne/pedagogům hodila
-vytvoří sdílený prostor ve škole k projektu…
-sledují potřeby rodičů vzhledem k jejich rozvoji k osobnosti dítěte, jeho vzdělávání,
vztahů v rodinách, vztahu ke škole, apod.
-soustřeďují a shrnují informace ke vzdělávacím a rozvojovým potřebám za školu,
informují o nich v rámci projektu (co je třeba, co třeba není…vytvoříme si svůj
systém)
-vkládají a udržují aktuálnost sdíleného kalendáře

Ing. Darina Jablonská

Mgr. Iva Bordovská

hlavní manažer projektu
darina.jablonska@koprivnice.cz
556 879 765, 731 636 230

administrátor projektu
iva.bordovska@koprivnice.cz
556 879 440

Mgr. Eva Kytková
koordinátor vzdělávacích aktivit
eva.kytkova@koprivnice.cz
556 879 766, 730 545 078

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

