Zápis
ze setkání ředitelů škol a školských zařízení v ORP Kopřivnice
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 12.09.2018
Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, 15:00 – 16:30
Program:
1. Zahájení, uvítání přítomných
2. informace z projektu MAP ORP Kopřivnice II,
3. Šablony I. a II, investiční záměry škol,
4. pozvání na vzdělávací a rozvojové aktivity – plán aktivit,
5. dotazníkové šetření pro pedagogy a rodiče,
6. diskuze, dotazy.
Obsah jednání
Ad1) Odborná řešitelka projektu MAP II, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Mgr. Rašková
přivítala všechny přítomné na setkání ředitelů škol a školských zařízení v ORP Kopřivnice a předala
slovo hlavní manažerce projektu paní Darině Jablonské.
Ad2) Ing. Jablonská informovala ředitele/ky škol o realizaci projektu MAP II. Poděkovala za 100%
zapojení MŠ a ZŠ z celého ORP Kopřivnice II a pochválila koordinátory na školách za jejich aktivní
činnost. V projektu MAP II se pokračuje s kurzy v rámci budování znalostních kapacit,
zpracováváme povinné strategie a nově realizujeme i implementační aktivity, zaměřené přímo na
děti a žáky.
Dále hlavní manažerka projektu informovala o administrativních výstupech projektu. K datu
14.05.2018 byl schválen Strategický rámec s investičními záměry škol a školských zařízení. Další
aktualizace Strategického rámce bude schvalována na jednání Řídícího výboru, který se bude konat
dne 19.11.2018. Paní Jablonská uvedla, že budou ředitelům/kám zaslány tabulky se schválenými
investičními záměry škol, které bude třeba aktualizovat či doplnit o nové plánované investice,
s termínem splnění do 24.10.2018.
Paní Jablonská požádala přítomné (do 24.10.2018) o zaslání termínu ukončení realizace projektu
Šablony I. (realizace max. do 31.08.2018) a ty jež žádali nebo budou žádat o realizaci projektu
Šablony II. o termín realizace. Výzva šablony II. je otevřena od 28.02.2018 do 28.06.2019,
s realizací na dva roky max. do 31.08.2021.
Hlavní manažerka projektu sdělila, že jeden z výstupů projektu je zpracovat roční akční plán, jehož
přílohou je také seznam šablon vybraných jednotlivými školami, proto požádala přítomné o zaslání

seznamu vybraných šablon, ve formě KALKULAČKY INDIKÁTORŮ (v šablonách I. se jednalo o
přílohu žádosti o dotaci).
Hlavním výstupem, který mají na starosti koordinátoři na školách je zpracovat Popis potřeb škol, ke
kterému jsou potřeba dotazníky ze Šablon. Z toho důvodu hlavní manažerka projektu požádala
ředitele/ky škol o poskytnutí těchto dotazníků koordinátorům a pomoc při zpracování tohoto
výstupu. Jednotlivé školy tento výstup zpracují do konce roku 2018, podruhé do konce roku 2020.
Za všechny zapojené školy odevzdá realizační tým MAP ORP Kopřivnice II zpracovaný Popis potřeb
škol do 27.02.2019.
Ad3) Hlavní manažerka poté předala slovo paní Kytkové, koordinátorce vzdělávacích aktivit, která
zúčastněným představila webové stránky www.koprivnice.cz/mistniakcniplan. Přímo na stránkách
seznámila a zároveň pozvala všechny ředitelky/ředitele na vzdělávací akce, které jsou plánovány
do konce roku 2018. Dále zde poukázala na záložky aktualit, pro pedagogy, rodiče nebo na
zajímavé odkazy. Přehled všech akcí, do konce roku 2018, naleznete na webových stránkách
www.koprivnice.cz/mistniakcniplan.
V plánu je také realizace Otevřených kabinetů pro pedagogy I. stupně ZŠ se zaměřením na metody moderní
didaktiky.

Dále koordinátorka vzdělávacích aktivit informovala o dotazníkovém šetření realizačního týmu,
který je určen pro pedagogy a rodiče dětí a žáků, které navštěvují MŠ a ZŠ v ORP Kopřivnice. Tento
dotazník bude k vyplnění k dispozici na internetových stránkách www.koprivnice/mistniakcniplan a
fyzicky na školách. Realizován bude na podzim 2018 a koordinátoři jeho výsledky mohou použít při
tvorbě reflexe školy.
Ve dnech 23. - 24.11.2018 se na Lašské chalupě v Kunčicích pod Ondřejníkem koná výjezdní
setkání koordinátorů – Reflexe není věda – workshop, na kterém budou koordinátoři zpracovávat
Popis potřeb školy. Mgr. Kytková poprosila ředitele škol, aby poskytli koordinátorům podkladové
materiály (dotazníky ze Šablon I. a II.).
Mgr. Kytková také sdělila informace k projektu Technické školky, do kterých se přihlásilo 8 MŠ a 1
ZŠ z ORP Kopřivnice. Zapojeným školám bude nakoupeno nářadí a materiál balsa. V termínu 19. –
20.09.2018 se na městském úřadě v Kopřivnici i v jednotlivých školkách koná pedagogické zaučení
pedagogů. Dne 27.09.2018 se uskuteční exkurze pro pedagogy do školek u Brna zaměřená na práci
s dětmi v prostředí, kde již polytechnická výuka probíhá.
Koordinátorka upozornila na podzimní semináře – ETIKETA KVÍZ – pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, kde
mohou učitele přihlásit své třídy. Veškeré informace k akci naleznete na webových stránkách
www.koprivnice/mistniakcniplan.
Zapsala: Iva Bordovská, Eva Kytková, 14.09.2018
Seznam příloh:
1. Příloha č. 1 - Prezenční listina
2. Příloha č. 2 - Prezentace ze setkání ředitelů škol a školských zařízení
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Program jednání
•
•
•
•

informace k MAP II,
komunikace s koordinátory na školách,
dotazníkové šetření pro pedagogy a rodiče,
Šablony I. a II. – dotazníky, zpracování popisu
potřeb škol,
• pozvání na vzdělávací a rozvojové aktivity – plán
aktivit,
• aktualizace investičních záměrů,
• diskuze, dotazy

•
•
•
•
•

MAP II
1.1.2018 – 30.6.2021
koordinátor na škole – popis potřeb školy šablony
aktualizace Strategického rámce
(investičních záměrů škol) – květen 2018,
listopad 2018…
budování znalostních kapacit
implementační aktivity pro děti a žáky

Koordinátoři
___________
na škole
__ _____
– „on-line
__ ____
přátelé“
_______
- pevný i flexibilní článek v komunikaci
a provázanosti školy s činností projektu
--

-

aktivně přináší podněty k potřebám školy, ve které působí
_____ _ __________ ______ _ __________ _ ____________ _____ _
zpracovávají popis potřeb školy - reflexe (2x za realizaci projektu)
________ ________
komunikují s vedením školy k podpoře projektu
_______
_______
_ ________
_____
__ _____
______
mají
přehled
o dění_______
v projektu,
zejména ke
vzdělávání
a rozvoji
(schůzky s
____________vzdělávání,
_____ ______
_____
_______
_ __ _________ ________
koordinátorem
emaily,
sdílený
kalendář)
__________
_ _______
_____i mimo
_ _______
baví se s kolegy
ve sborovně
ni  –________
předávají informace ke vzdělávacím
____
_______akcím,
_ ____vyzvídají,
_ ________
__________
_ _______
a rozvojovým
která_______
profesní __
témata
by se ne/pedagogům
_______ _ _____________ __________ ______ _______ ________
hodila
____
__ _sdílený
______
__ ________
__ _________
_________
__
vytvářejí
prostor
ve škole_k____
projektu…
(nástěnka, virtuální
prostor…)
___________
__________
_____
_________
_____ ________
______ __
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,
_______ o nich v rámci projektu
informují
_______
______ ________
______ _______
______
vkládají a_______
udržují aktuálnost
sdíleného_kalendáře
a pracují_ s_________
ním
____ __________ ______ _ ________ ______ __ _____ ____
___________ _ _______ _________ __ ___________ _ __________ ________

Popisy potřeb jednotlivých
škol/reflexe
finální výstup do února 2019
Podklady:
• vlastní hodnocení, které škola provedla v dotazníkovém
šetření MŠMT – šablony pro MŠ a ZŠ I – dotazníkové
šetření, které je podmínkou podání žádosti o podporu nebo
závěrečný dotazník šablon,
• dotazník z MŠMT - zašleme na všechny koordinátory
jakmile jej zveřejní MŠMT,
• dotazníkové šetření realizačního týmu MAP II, které se
uskuteční na podzim roku 2018.

Reflexe se zpracovává v tématech:
• čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého
žáka,
• matematická gramotnost a rozvoj potenciálu
každého žáka,
• rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech,
• další potřeby rozvoje škol.

V každém z témat škola zjišťuje:
• co proběhlo dobře,
• v čem byla škola úspěšná,
• v čem by se mohla zlepšit,
• v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ REALIZAČNÍHO
TÝMU (RT)
• realizační tým ve spolupráci s vedoucími PS připravuje dotazníkové
šetření pro pedagogy a rodiče dětí, které navštěvují MŠ a ZŠ v ORP
Kopřivnice,
• dotazník bude k dispozici na internetových stránkách
www.koprivnice.cz/mistniakcniplan
• realizace – PODZIM 2018.
• aktivní zapojení koordinátorů a spolupráce se členy MAP II, při sběru
dat.

POZVÁNÍ NA VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ
AKTIVITY MAP II

http://koprivnice.cz/mistniakcniplan

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

