Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí dětí
a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu
každého žáka
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509

Místo konání: zasedací místnost MAS Český les
Datum a čas: 15. ledna 2020, 15.30
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod


Členové pracovní skupiny byli přivítáni a seznámeni s obsahem jednání.

2. Finální Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II)


Členům pracovní skupiny bylo shrnuto, které částí MAP II jsou již hotové a schválené
Řídícím výborem:
o analytická část byla ukončena a schválena Řídícím výborem 28. 11. 2018,
o strategická část byla ukončena a schválena Řídícím výborem 10. 12. 2019,
o implementační část se skládá z dílčích akčních plánů na jednotlivá období,
aktuální Akční plán (AP1) je na období 4/2019 – 6/2020.



Finální MAP II je možné do 7. února 2020 připomínkovat, poté bude předložen ke
schválení Řídícímu výboru v 02/2020.



Členové dostali MAP II elektronickou formou před jednáním. Nemají k jeho znění
žádné připomínky.

3. Priority a cíle ke 2. aktualizaci Strategického rámce MAP II (SR MAP II)


2. aktualizace SR MAP II bude schvalována Řídícím výborem v 06/2020.
Aktualizovány budou kromě investičních záměrů škol také cíle zvolených priorit.
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Členům bylo připomenuto znění aktuálních priorit, které schválil ŘV na svém jednání
v 02/2019, a jejich cílů, které byly schváleny ŘV na jednání v 04/2019. Členové byli
vyzváni k připomínkám a komentářům.



Nikdo z členů neměl žádné připomínky ani návrhy na změny nebo doplnění.

4. Pozvánky na semináře


Přítomní byli pozváni na plánované semináře:


„Učíme se venku“ – 28. 01. 2020 od 10.30 hod. v zasedací místnosti MAS Český
les, lektor Pavla Hoppová
 Paní Hanzalová (ZŠ a MŠ Blížejov) uvedla, že by uvítala podobný seminář
v odpoledních hodinách



„Nebezpečí internetu a kyberšikana“ – 05. 02. 2020 od 9.30 hod. v zasedací
místnosti MAS Český les, lektor Mgr. Lukáš Látal



„Sociální sítě a kybergrooming“ – 05. 02. 2020 od 13.00 hod. v zasedací místnosti
MAS Český les, lektor Mgr. Lukáš Látal



„Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen v hodinách češtiny“ - 11. 02. 2020 od
13.30 hod. v zasedací místnosti MAS Český les, lektor SCIO



„Dílna nápadů pro rozvoj matematické gramotnosti“ – 25. 02. 2020 od 13.30 hod. v
zasedací místnosti MAS Český les, lektor SCIO



Členové skupiny byli vyzváni k tomu, aby navrhli témata nebo lektory pro další
vzdělávací akce, o které by měli zájem.


Paní Čiperová (ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem) projevila zájem o uspořádání
další vzdělávací akce vedené paní Veselou.



Paní Hanzalová (ZŠ a MŠ Blížejov) navrhla jako lektora akce Michala Dubce.

5. Téma k diskuzi „Mechanické a elektromechanické stavebnice používané ve výuce“


Paní Čiperová (ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem) uvedla, že se dětem zalíbily klasické
stavebnice Merkur, které je nyní navíc možné doplnit o elektronické prvky.



Každý ze členů pracovní skupiny má nějakou kladnou zkušenost s mechanickými nebo
elektromechanickými stavebnicemi – zmínili například hru Voltík nebo GraviTrax. Děti
práce s nimi velmi baví.
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Paní Hanzalová (ZŠ a MŠ Blížejov) se podělila o zkušenost s projektem ZČU v Plzni,
kde lektoři rozdělí třídu do skupin na jednotlivé role ve fiktivní firmě (ředitel,
marketingové oddělení, ekonomické oddělení, konstruktéři robota, programátoři robota
aj.). Žáci se tímto způsobem seznámí s chodem firmy a naučí se spolupracovat mezi
sebou v rámci jednotlivých rolí. Lektoři jsou schopni přijet i přímo do škol a uspořádat
takovýto projektový den přímo tam. Kontakt paní Hanzalová najde a dodá pro případné
další zájemce.

6. Příští setkání


22. 04. 2020 od 15.30 v kanceláři MAS Český les.



Obsahem jednání bude Akční plán na období 7/2020 – 12/2021 a 4. evaluační zpráva –
evaluace naplňování priorit a cílů projektu MAP II

V Domažlicích dne 15. 1. 2020
Jméno a podpis zhotovitele zápisu:

Marek Zachariáš

Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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