ZÁPIS Z ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN - PROJEKTU MAP V ORP
BŘECLAV


Datum jednání: 30.8.2016



Čas jednání: 10:00 hodin



Místo jednání: Budova Městského úřadu Břeclav, místnost č. 39



Přítomni/Omluveni: dle prezenční listiny



Zápis: Ing. Nešporová
Program jednání:
1. Zahájení
2. Aktuální vývoj v procesu tvorby místního akčního plánu
3. Návrh pracovních skupin a jejich složení
4. Harmonogram postupu prací na III – IV.Q 2016
5. Závěr

Bod
programu č.

Zápis

Úkoly a termíny

1.

Mgr. Danielová přivítala všechny zúčastněné a obeznámila
je průběhem a účelem jednání. Dále představila projekt
MAP v ORP Břeclav a jeho cíle.

---------------

2.

Manažerka projektu MAP v ORP Břeclav, Mgr. Danielová,
seznámila zúčastněné s aktuálním postupem prací na
tvorbě místního akčního plánu vzdělávání – oficiální
zahájení projektu bude k 1. 9. 2016. Již proběhla přípravná
fáze, ve které byl ustanoven Řidící výbor a zapojeny ostatní
dotčené subjekty. Aktuálně jsou naplánované konference
pro ředitele. Dalším bodem je zapojení pracovní skupin do
projektu.

---------------
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3.

4.

Se zúčastněnými byl probrán návrh pracovních skupin
projektu, včetně zaměření těchto skupin, tak jak je sestavila
odborná garantka projektu Mgr.Bakavá. Proběhla podnětná
diskuze na základě, které byl rozšířeno zaměření pracovní
skupiny (PS) Čtenářská a matematická gramotnost
v základním vzdělávání. Dále došlo k rozšíření PS o návrh
dalších členů.
Koordinátor projektu, Ing. Nešporová, seznámila
zúčastněné členy PS s náplní práce PS, průběhem práce
v PS a cíli jednání PS. Byl odsouhlasen harmonogram
prvního setkání jednotlivých PS a také forma vzájemné
vnitřní komunikace - v souladu s Komunikační strategií pro
vypracování MAP v ORP Břeclav.

Ing.Nešporová – zapracovat připomínky k rozšíření
oblastí PS Čtenářská a matematická gramotnost
v základním vzdělávání do obsahu 1.setkání této PS
(termín – 13/9/2016)

Mgr. Danielová přítomné seznámila s předběžným
harmonogramem postupu prací na III – IV.Q 2016 v rámci
projektu MAP v ORP Břeclav, harmonogram se může měnit
a vyvíjet v závislosti na aktuálním stavu prací na projektu.

---------------

Na závěr Mgr. Danielová poděkovala všem přítomným za
aktivní účast na jednání, podnětné návrhy a vyzdvihla
přínos jejich práce pro celkový zdárný proběh projektu.
5.

Poté se všemi účastníky jednání rozloučila.

---------------

Jednání bylo ukončeno.

Záznam zapsal
Ing. Šárka Nešporová
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