Zápis
z 2. zasedání Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP
Frenštát pod Radhoštěm II
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667
Zápis č.:

2

Datum, čas zahájení:

26. 11. 2019, 15.00

Místo:

Malá zasedací místnost MěÚ Frenštát pod Radhoštěm

Předseda zasedání:

Mgr. Pavel Mička

Ověřovatel zápisu:

RNDr. Zdeňka Murasová

Zapisovatel:

PharmDr. Lucie Gajdušková

Přítomní:

viz příloha č. 1

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Strategický rámec MAP
3. Komunikační plán
4. Složení pracovních skupin
5. PPT prezentace

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Určení ověřovatele zápisu
Aktualizace Investičních priorit ve Strategickém rámci MAP
Aktualizace komunikačního plánu
Aktualizace složení pracovních skupin
Informace o průběhu projektu MAP II
Diskuse
Závěr

Zasedání Řídicího výboru je přítomno 14 členů. Řídicí výbor je usnášeníschopný.

Průběh zasedání:

1. Zahájení
Přítomné na zasedání přivítal předseda Řídicího výboru místostarosta Mgr. Pavel Mička a předal
slovo hlavní manažerce projektu Mgr. Jitce Urubové.

2. Určení ověřovatele zápisu
Ověřovatelem zápisu byla určena paní RNDr. Zdeňka Murasová.

3. Aktualizace Investičních priorit ve Strategickém rámci MAP
Jitka Urubová přítomné seznámila se změnami v investičních prioritách ve Strategickém rámci MAP.
Nebyly vzneseny žádné připomínky. Následovalo hlasování o aktualizaci investičních priorit ve
Strategickém rámci MAP.
Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Řídicí výbor schvaluje aktualizaci investičních priorit ve Strategickém rámci MAP ORP Frenštát pod
Radhoštěm II v předloženém znění.

4. Aktualizace komunikačního plánu
Komunikační plán byl účastníkům zasedání zaslán dne 19. 11. 2019. Ke Komunikačnímu plánu
nebyly vzneseny žádné připomínky. Následovalo hlasování o schválení komunikačního plánu.
Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Řídicí výbor schvaluje aktualizovaný Komunikační plán MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II
v předloženém znění.

5. Aktualizace složení pracovních skupin
Jitka Urubová vyjmenovala členy pracovních skupin, kteří členství v pracovních skupinách ukončili
a seznámila přítomné s novými členy v pracovní skupině pro financování, rovné příležitosti, cizí
jazyky a v pracovní skupině polytechnika.
Pro – 14

Proti – 0

Zdržel se – 0

Řídicí výbor schvaluje aktualizované složení pracovních skupin v předloženém znění.

6. Informace o průběhu projektu MAP II
Jitka Urubová informovala členy řídicího výboru o průběhu realizace projektu (viz PPT prezentace).
Bylo realizováno dotazníkové šetření podle Metodiky rovných příležitostí a dotazníkové šetření
Popis potřeb škol. Návratnost dotazníků byla téměř 100 %.
Uskutečnila se 2 setkání platformy vedoucích učitelek mateřských škol (18.6. a 23.10.2019),
1 setkání platformy ředitelů základních škol (5.11.2019).
Dne 17.10.2019 proběhl kulatý stůl na téma Školní poradenská pracoviště v praxi pro vedení škol a
pracovníky školních poradenských pracovišť s PhDr. Petrem Niliem. Setkání bylo velmi podnětné.
Na jeho základě bude ustanovena platforma školních poradenských pracovišť a připraven
akreditovaný 40h kurz vývojové psychopatologie pro pedagogy.
26. 11. 2019 se učitelky z pěti mateřských škol zúčastnily ukázkové hodiny šachového kroužku
v mateřské škole v Trojanovicích. Šachový kroužek je realizován v rámci projektu Šachy do škol pod
vedením paní Táni Bogatkové. Všechny účastnice ukázkové hodiny byly nadšené formou výuky i
zaujetím dětí. V nejbližší době bude naplánována ukázková hodina šachů pro učitele základních
škol v ZŠ Trojanovice. V rámci projektu se bude usilovat o zavedení šachů do dalších škol v ORP.
Zatím se nedaří zajistit trenéry šachů. Pan místostarosta Mička navrhl oslovit místní šachový oddíl.
Členové realizačního týmu s šachovým oddílem spolupracují, ale zatím se nepodařilo žádného
trenéra získat.
Vedoucí pracovních skupin absolvovali kurz facilitace. Pan Vondráček ocenil profesionalitu paní
Divákové a zhodnotil kurz jako velmi přínosný.
V rámci vzdělávacích aktivit se uskutečnil kurz pro pedagogy s názvem Jak na sociální dítě a
dezinformace a téhož dne (22.10. 2019) beseda pro veřejnost na stejné téma. Dne 5.11. 2019
proběhla exkurze Inkluze v praxi v Olomouci. Paní ředitelky Murasová a Štěpánová zhodnotily
exkurzi jako velmi přínosnou. Byla to dobrá zkušenost a možnost srovnání vlastní školy s jinou
školou. Tamní škola se velmi věnuje dětem s potřebou podpůrných opatření, na nadané děti se moc
nezaměřuje, staví na vztazích, budování pozitivního klimatu ve škole. Ředitelé by v budoucnu uvítali
exkurzi do školy, která se zaměřuje na nadané děti. Pro veřejnost byla 25.11. 2019 připravena
přednáška Má role ve vzdělávání mého dítěte. Přibližně 25 účastníků z řad rodičů, mezi

kterými byli i pedagogové, velmi aktivně 2,5 hodiny diskutovalo s psycholožkou Terezou
Odstrčilovou i mezi sebou navzájem o tom, co očekávají od školy, co očekává škola od nich, o
problémech, starostech i radostech souvisejících se školní docházkou jejich dětí.
Zasedání pracovních skupin proběhlo 2.10. 2019 a 21.11. 2019. Pracovní skupina pro zdravý životní
styl a volný čas se setká 27.11. 2019.
V současné době probíhá tvorba plánu implementačních aktivit na období leden až červen 2020,
který bude Řídicí výbor schvalovat během prosince. Hlasování proběhne formou per rollam. Paní
Štěpánová požádala, aby bylo do předmětu e-mailu uvedeno „hlasování MAP“.
Dále probíhá aktualizace analýzy a vytváří se platforma pro Školní poradenská pracoviště.
Jitka Urubová poté představila aktivity a činnosti, které budou v nejbližším období následovat.
V březnu příštího roku proběhne Týden vědy. Pro velký zájem škol bude otevřen i pro 7. třídy z
celého ORP a mateřské školy. Zaměřen bude na fyziku (5. třídy), na chemii (7. třídy) a obecně
polytechniku (předškoláci). V rámci aktivity proběhnou i semináře pro učitelky mateřských škol,
učitele 1. i 2. stupně a vychovatelky školních družin, aby načerpali inspiraci pro zpestření výuky i
práci s dětmi. V rámci pracovní skupiny polytechnika proběhlo setkání o podobě a náplni Týdne vědy
a byla ustavena akční skupina pro organizaci této aktivity.
V 2. pololetí školního roku se uskuteční setkání stávajících i nové platformy. Bude se jednat o
ustavení platformy pro zaměstnance školních družin. Ustavení platforem bude předmětem
prosincového jednání zástupců zapojených škol.
Dne 6. 2. 2020 se v rámci vzdělávacích aktivit uskuteční celodenní seminář na téma Motivace a
demotivace pro pedagogy a již zmíněné semináře v rámci Týdne vědy.
Další aktivity budou vycházet z plánu implementačních aktivit.

7. Diskuse
Paní Kubáňová přednesla otázku, jakou formou a komu jsou nabízeny vzdělávací aktivity a
konkrétně kurz vývojové psychopatologie, z jakých zdrojů bude kurz financován. Hlavní manažerka
projektu představila způsob organizace vzdělávání. Pozvánky na vzdělávací aktivity jsou rozesílány
všem zapojeným školám i dalším subjektům v území (soukromým školám, dětským skupinám
apod.). Všichni se mohou zúčastnit. Kurz vývojové psychopatologie bude určen pracovníkům, které
doporučí vedení škol. Přihlašování na vzdělávací aktivity probíhá formou elektronického formuláře.
Kurz vývojové psychopatologie bude hrazen z projektu MAP.
Paní Žižková reagovala na plánované semináře pro pedagogy v oblasti polytechniky a
implementační aktivitu šachových kroužků. Připomněla, že tyto aktivity realizuje i OKAP, semináře
prostřednictvím KVIC. Upozornila na problematiku dublování aktivit MAP a OKAP.

Paní Palová informovala přítomné o probíhající interaktivní výstavě Vědnice. Diskutovala se
možnost využití programu Vědnice pro školy, pro Týden vědy. Pracovní skupina pro matematickou
gramotnost má tento program navržený do plánu implementačních aktivit.
Jitka Urubová představila plánovanou podobu programu Týdne vědy pro děti předškolního věku a
aktéry, kteří byli osloveni a kteří budou ještě osloveni. Byla diskutována možnost využití městské
sportovní haly pro tuto aktivitu. Realizační tým osloví pana Jiřího Štefka, vedoucího správy
městských sportovních zařízení.

8. Závěr
Jitka Urubová poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání Řídicího výboru.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm

Zapsal:

PharmDr. Lucie Gajdušková

Ověřovatel zápisu:

RNDr. Zdeňka Murasová

Předseda zasedání: Mgr. Pavel Mička

dne 26. 11. 2019

Seznam usnesení Řídícího výboru:
Číslo Znění usnesení

Hlasování
Pro/Proti/Zdržel se

1.

Řídicí výbor schvaluje aktualizaci investičních priorit ve Strategickém
rámci MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II v předloženém znění.

14/0/0

2.

Řídicí výbor schvaluje aktualizovaný komunikační plán MAP ORP
Frenštát pod Radhoštěm II v předloženém znění.

14/0/0

3.

Řídicí výbor schvaluje aktualizované složení pracovních skupin
v předloženém znění.

14/0/0

