Zápis z jednání pracovní skupiny Datum, čas jednání: 17.9.2020, 14.00 – 16:30
Místo: Velká zasedací místnost MěÚ Frenštát pod Radhoštěm
Seznam účastníků: viz příloha č. 1
Jednání je organizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát pod
Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667

Průběh jednání:
1.

Pracovní skupina projednala návrh na aktualizaci karet projektů:
a. Dobrá praxe - konvektomat: bod realizace - otázkou situace COVIDu a nošení
roušek - kdy předpokládaný počet může být několik desítek osob a jedná se o
ochutnávku jídla!
b. karta projektu Cesta potravin - není třeba žádných změn
c. karta projektu Aktivizace těla při sedavém způsobu výuky
1. v kartě došlo k dojednání lektora - MVDr. Neřádové (z Rožnova - dobré
reference)
2. semináře budou pro pedagogy MŠ a ZŠ zvlášť v listopadu 2020
3. pro veřejnost pak bude lepší odložit až na jaro 2021
4. aktualizace konkrétních cen - pro pedagogy škol a MŠ 4.000,- Kč bez DPH
5. také možná nabídka samostatného semináře pro konkrétní MŠ - cena 8000
za MŠ (možnost objednávky a placení za strany MŠ - případně podpořit
financování z MAP???)
2. Realizace projektů
a.
Dobrá praxe konvektomat - vše dle plánu - pouze se zohlední situace s COVID
b.
Cesta potravin
1. setkání pracovní skupiny a stanovení motivačního dopisu na školy a
formulace základního zadání pro bod 4) + návrhy na oslovení grafika a
designéra - termín středa 14. října 14:15 na ZUŠ ředitelna
2. obeslat a zjistit zájem ze 7 ZŠ OPR
3. dle počtu rozdělit 7 témat - 7 cest potravin
4. nechat na kreativitě škol - jakou formou konkrétní cesty potravin zpracují - z
toho vypadnou možnosti - skici (koncepty způsobu zpracování) - zpracování
žáky škol
5. pak konzultace s grafikem ohledně konceptu zpracování (stanovení
mantinelů a základní formy zpracování) a designérem poté konzultace na
možnosti vystavení hotových výstupů v prostorách jídelen (designer musí
shlédnout prostory jídelen všech zapojených ZŠ + fotograf ev. pro finální
focení potravin
6.
finální zadání pro zpracování n jednotlivé školy (struktura zpracování - formát, počet polí
příběhu, barevné schéma, výstup - elektronicky apod) - ideálně do Vánoc 2020

Zapsal/a: PhDr. Vladimír Vondráček, Ph. D.

