Zápis z 3. jednání pracovní skupiny financování
v rámci projektu

Místní akční plán vzdělávání ORP Valašské Klobouky II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010698

PROGRAM
1. Zahájení
2. Spolupráce MAP a IKAP
3. Představení povinných a volitelných modulů
4. Výběr modulů pro školy
5. Diskuse
6. Závěr

PROGRAM
1. Zahájení
Ing. Hana Častulíková přivítala přítomné, informovala je o programu jednání. Jednání se uskutečnilo
15. 1. 2020 v kanceláři MAS Ploština, z.s. ve Vysokém Poli.
2. Spolupráce MAP a IKAP
Manažerka projektu MAP představila spolupráci s IKAPem, který nyní nabízí v rámci polytechnického
vzdělávání nové aktivity pro MŠ a ZŠ financované z jejich prostředků. Předmětem jednání je výběr
těchto modulových aktivit vhodných pro naše ZŠ a MŠ.
3. Představení povinných a volitelných modulů
Každou aktivitu manažerka projektu více nastínila, co by bylo její náplní a koho by se týkala.
- Povinný modul – členové pracovní skupiny mají povinnost vybrat minimálně jeden
z nabízených povinných modulů:
o Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství – MTU
o Úvod do digitálního světa, prožitek, názorně a jednoduše – MDU
o Digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé – MDU
o Vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – ZOO
o Zážitková pedagogika pro pedagogy ZŠ – PROakce
- Volitelný modul
o Malá technická univerzita
o Malá digitální univerzita
o MOY TOY
o ZOO Zlín

4. Výběr modulů pro školy
Přítomní začali navrhovat aktivity vhodné pro místní školská zařízení. Shodli se na názoru, aby byli
kvalitně proškoleni pedagogové. Jednohlasně se shodli na výběru prvních čtyř modulů z povinného
modulu a čtvrtého modulu z volitelných modulů.

Povinný modul
Úvod do polytechnického
Stavitelství – MTU

Volitelný modul
vzdělávání: Malá technická univerzita

Úvod do digitálního světa, prožitek, názorně a Malá digitální univerzita
jednoduše – MDU
Digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé MOY TOY
- MDU
Vzdělávací program pro další vzdělávání ZOO Zlín
pedagogických pracovníků ZŠ – ZOO
Zážitková pedagogika pro pedagogy ZŠ –
PROakce

5. Diskuse
Po výběru aktivit členové pracovní skupiny diskutovali nad dalšími možnostmi aktivit pro MŠ a ZŠ.
Proběhlo zhodnocení akcí, které proběhly. Dále přikládáme členům PS financování naplánované
školení a akce:
Školení:

2020
26.2.2020 – Školení Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
18.3.2020 – Slopné – Cestování po Evropě
14.4.2020 – Slopné – Výtvarné kouzlení s námi a jinak
21. 5. 2020 – Marika Kropíková - Speciální pedagožka, lektorka DVPP (Další vzdělávání pedagogického
pracovníka), lektorka primárních programů. Z nabídky si prosím vyberte 2 témata, prosím o zaslání do
28. 2. 2020). Seminář pro učitele ZŠ/MŠ
6. 11. 2020 – Dr. Lidmila Pekařová – Téma „Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě“, čas 16:00 – 19:00,
přednáška pro rodiče

2021
9. 1. 2021 – Mgr. Lenka Bínová – pro rodiče, ale účastnit se ji samozřejmě mohou učitele ZŠ a MŠ.
Z nabídky si prosím vyberte 2 témata, prosím o zaslání do 28. 2. 2020).

8. 4. 2021 – Opravil, Tvrdoň – školení pro učitele ZŠ , průřez tématy, dále proběhne seminář pro rodiče

2022
24.2. 2022 – Mgr. Lenka Bínová – seminář pro učitele ZŠ a MŠ. Délka 8 vyučovacích hodin. Téma:
Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky. Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu –
obsah, rozsah a forma zjišťující připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ.
Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se připravenosti předškoláků na
vstup do ZŠ, v návaznosti na sestavení odpovídající úrovně zápisů do ZŠ pedagogem. Seminář pro MŠ,
přípravné třídy a 1. třídy ZŠ. Domluvíme se s paní lektorkou.
Malá digitální univerzita – krátké představení
Klokanův kufr – bude záležet na domluvě a zájmu

Nakonec jsme seznámili přítomné s průběžnou evaluační zprávou projektu.

6. Závěr
Na závěr manažerka projektu MAP poděkovala všem přítomným za účast.

Zapsala:
Bc. Jaroslava Káňová
Ve Vysokém Poli 16. 1. 2020

