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: 31. května 2018, 15:30
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod
 Členové pracovní skupiny byli přivítáni a jednotlivě se představili.
Byli seznámeni s projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP
Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn (MAP II) a jeho cíli.
2. Závěry z MAP I – shrnutí, návrhy na zlepšení


Byly představeny jednotlivé body ze Závěrečné evaluační zprávy MAP I a závěry,
které budou přeneseny do MAP II.



Členové s návrhy souhlasili.

3. Vzdělávací akce


Členové byli vyzváni k předkládání návrhů na témata a školitele vzdělávacích akcí,
které by je zajímaly.



Dagmar Hanzalová (ZŠ a MŠ Blížejov) by uvítala workshop na téma „Robotické
stavebnice pro žáky 8. a 9. ročníků“ a dále také seminář na téma „Jak vyučovat finanční
gramotnost“.



Eliška Heidlerová (RT MAP) avizovala plánovaný seminář od společnosti Skutečně
zdravá škola, tématem semináře bude výuka vaření v ZŠ.
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 Členové pracovní skupiny byli také pozváni na seminář „ICT ve školách“, který povede
Mgr. Miloslav Khas (ZŠ Staňkov). Seminář bude pořádán v listopadu 2018 v zasedací
místnosti MAS Český les.
4. Pozvánka na CAMPO ARDUINO 2018
 Jedná se o Robotický příměstský tábor, určený pro žáky ukončených 5. až 9. ročníků
ZŠ. Tábor bude pro účastníky zdarma. Bude zde také možnost proškolení lektorů pro
využití robotických stavebnic ve výuce.
 Tábor se bude konat ve dnech:
o 9. – 13. 7. na SPŠ Klatovy,
o 30. 7. – 3. 8. na Gymnáziu Domažlice,
o 20. – 24. 8. na FAV ZČU Plzeň.
 Více na webu: http://campoarduino.zcu.cz/
5. Příští setkání
 19. 6. 2018 od 15.30 v zasedací místnosti MAS Český les, obsahem budou především
nové poznatky z existujících vzdělávacích strategií uvedených v MAP I.
V Domažlicích dne 31. 5. 2018
Jméno a podpis zhotovitele zápisu: Ing. Olga Pulchartová
Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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