PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
V RÁMCI PROJEKTU MAP II HUSTOPEČSKO
Pracovní skupina Projektová kancelář
Datum a čas: 13. září 2018, kancelář Mikroregionu, MěÚ Hustopeče, začátek jednání v 8,30 hodin

Účast: viz Prezenční listina
Program:
1. Strategické plánování škol – aktuální informace k dotazníkům a k vytvoření skupiny
pedagogů ze škol podá M. Hradilová
2. Rozdělení dotačních programů mezi konzultanty pro školy – E. Bohutínská, M.
Poštolková, M. Hradilová – každá si připraví návrh programu, který chce konzultovat
3. Koordinátor kariérového poradenství – aktuální informace k této pozici M. Hradilová
4. Začleňování digitálních kompetencí a ICT do výuky MŠ – dosavadní zkušenosti a
záměr do budoucna osvětlí B. Nešporová
5. Různé, diskuze
Shrnutí jednání:
Ad 1) Strategické plánování škol
a) Dotazníky pro školy v rámci MAP II doposud nejsou zveřejněny, dle informace od
pana Hrdličky se na nich usilovně pracuje.
b) Před jednání PS byla členům zaslána prezentace k aktivitě 2.7 Podpora škol
v plánování, kterou M. Hradilová Připravila na setkání s řediteli škol 26. 9. 2018,
členové ji spolu se slovním komentářem vzali na vědomí.
c) Skupina pedagogů – stratégů z jednotlivých škol bude sestavena po schůzce s řediteli
a 17. 10. 2018 ve 14:00 hod. proběhne v hotelu Amande první pracovní schůzka
této podskupiny za účasti všech členů pracovní skupiny.
d) Bude sestavena jednotná struktura pro Popis potřeb škol v území, představená na PS
stratégů a následně rozeslána ředitelům škol v území.
Termín 17. 10. 2018
Zpracovatelé: M. Hradilová, E. Bohutínská
Ad 2) Rozdělení dotačních programů
a) OP VVV, MŠMT – M. Hradilová
b) IROP, Nadace – E. Bohutínská
c) OPŽP, SFŽP, Přeshraniční spolupráce, dotace Jihomoravského kraje – M. Poštolková

Uskutečněné konzultace pro jednotlivé školy budou hrazeny podle vykonané práce nad
rámec DPP za členství v PS. Pokud bude škola požadovat zpracování žádosti, dohodne se
s konzultantem, který škole buď za úhradu za strany školy žádost sám zpracuje, doporučí
jiného vhodného zpracovatele, škola si najde zpracovatele sama.
Informaci o aktuálních dotacích předávají jednotliví členové ke zveřejnění na webu případně
k rozeslání možným žadatelů A. Procházkové.
Ad 3) Koordinátor kariérového poradenství
a) Členové seznámeni s průběhem jednání M. Hradilové s Českou asociací kariérového
poradenství a s tím, že asociace zašle cenovou nabídku na vzdělávání jek
koordinátora, tak kariérových poradců z jednotlivých úplných základních škol, kterých
je v regionu 8.
Termín: 19. 9. 2018
b) Na setkání ředitelů bude připravena prezentace PS s důrazem na význam kariérového
poradenství. Ředitelé budou vyzváni k oslovení vhodného pedagoga na tuto pozici.
Členové vidí v této pozici budoucnost, nejen ze strany žáků a škol, ale i z pohledu
místních firem a celého regionu.
Zpracovatel: M: Hradilová, termín 26. 9. 2018
Ad 4) Začleňování digitálních kompetencí a ICT do výuky mateřských škol
a) B. Nešporová osvětlila své možnosti. Je certifikovaným lektorem EDUkační
LABoratoře, školí jejich vzdělávací programy pro učitele.
b) MŠ nabídne podle jejich zájmu:
 Interaktivní tabule hravě a bez obav.
 Školka hrou* – představí model vzdělávacího procesu pro 4 roční období a poradí,
jak s ním pracovat.
 Praktické využití tabletů ve výuce MŠ.
*Vzdělávací box Školka hrou + metodická příručka Školka hrou pro 4 roční období – školky si
mohou následně za zvýhodněnou cenu zakoupit.
Druhá schůzka PS PK včetně facilitátora a pedagogů - stratégů ze škol - st 17. října 2018
ve 14:00 hod Hustopeče, salonek hotelu Amande
Přílohy zápisu: 1. Prezenční listina
2. Rozpis pracovních úkolů členů PS
Zapsala: Michaela Hradilová
14. 6. 2018

