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PROGRAM
1. Zahájení
Hana Častulíková, manažerka MAP, přivítala přítomné, informovala je o programu jednání. Jednání se
uskutečnilo ve čtvrtek 14. května 2020 od 9.00 hod v zasedací místnosti MAS Ploština, z. s. ve Vysokém
Poli.

2. Dokumentace MAP
Celá dokumentace MAP, která byla probírána na předchozích jednáních pracovních skupin, byla
vyvěšena na webových stránkách MAS Ploština, z.s. k připomínkování. Členové pracovní skupiny byli
seznámeni s výsledkem připomínkování – nikdo z veřejnosti neměl žádné připomínky nebo návrhy na
doplnění.
3. Plánování aktivit – řešení nastalé situace
Členům pracovní skupiny byly předloženy návrhy a plány aktivit v roce 2020 vzhledem k nastalé
situaci COVID-19 – plánovaná školení, setkání pracovních skupin, projekty do mateřských škol, akce
v rámci enviromentální výchovy, aj.
V rámci naplňování témat Implementace MAP členové řešili, jaké akce pro školy a školky na našem
území budou po situaci COVID-19 nejvhodnější:
•

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze a kvalita

V rámci této aktivity jsou plánovány semináře, workshopy a školení pro učitele mateřských a
základních škol. Dále se budou mezi školami půjčovat 2 Klokanovy kufry, které jsme nakoupili pro MŠ.

Další plánovanou aktivitou je dokoupení kapes ke Klokanovým kufrům k dalšímu rozvíjení dětí a také
nakoupení knih do ZŠ.
• Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
V rámci matematické gramotnosti členové navrhli, aby se učitelé ZŠ na našem území zúčastnili
ukázkové hodiny matematiky – metody Hejného, a to na ZŠ ve Valašských Kloboukách, kde se děti
touto metodou vzdělávají. Tento způsob výuky může být pro řadu učitelů inspirací do svých hodin.
V rámci čtenářské gramotnosti chceme pozvat externího pracovníka, který by pro učitele předvedl
ukázkovou hodinu kreativní výuky českého jazyka a předal učitelům nové metody ve výuce.
Dále pro učitele zajišťujeme a plánujeme zajímavá školení/semináře. Na podzim je naplánována
přednáška paní spisovatelky Rožnovské v knihovně ve Štítné nad Vláří.
• Polytechnické vzdělávání
Členové pracovní skupiny se shodli na tom, aby byly pro žáky základních škol zorganizovány exkurze
do místních firem. Bude se tak pokračovat v jednání s Petrem Kozlem (ředitel Valašskoklobouckého
podnikatelského centra), který je v tomto oboru odborníkem a pomůže nám s organizací.
Dále se pokračuje v Malé technické univerzitě v mateřských školách, na kterou se naváže Malou
digitální univerzitou, mateřské školy o to mají velký zájem. Pro základní školy se nakoupili dřevěné
polotovary, budou se opět organizovat exkurze dětí na podporu EVVO.
• Kariérové poradenství
Byla dohodnuta schůzka kariérových poradců ze základních škol na našem území společně s Petrem
Kozlem a Lukášem Trčkou (ředitel Zlínské pobočky CzechInvest) a zástupci z vedení základních škol.
Tato schůzka je naplánována na třetí týden v září ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru. Je
potřeba, aby dětem v posledních ročnících základní školy dokázali kariéroví poradci nastínit reálnou
situaci na trhu práce na našem území, pomohli jim s výběrem střední školy a ukázali jim budoucnost
v širším kontextu. Členové pracovní skupiny rovněž projevili zájem o získání softwarových programů
do základních škol na našem území ke zjištění předností žáka a doporučení směru pro budoucí
povolání. Učitelé by tyto programy zahrnuli do výuky a měli by tak širší představu o tom, v čem žák
vyniká a mohli sledovat jeho vývoj v delším časovém období.
4. Závěr
Na závěr realizační tým poděkoval všem za účast a za spolupráci.
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