ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN
(5. SETKÁNÍ)
 Datum jednání: 9. 5. 2017
 Čas jednání: 13:30 hodin
 Místo jednání: Okresní hospodářská komora Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10, Břeclav
(zasedací místnost)
 Přítomni/Omluveni: dle prezenční listiny
 Zápis: Ing. Mrlák
Program jednání:
1.

Zahájení

2.

Akční plánování – MAP v ORP Břeclav

3.

Spolupráce

4.

Shrnutí a výstupy z jednání

5.

Diskuze, Závěr

Bod

Zápis

programu č.

1.

2.

3.

Ing. Zdeněk Mrlák zahájil společné jednání pracovních skupin (dále již jen PS), přivítal
přítomné a seznámil je s průběhem a cílem jednání.
Probrány organizační věci a jmenování členové jednotlivých pracovních skupin.
Přítomní byli obeznámeni s aktuálním postupem prací na MAP v ORP Břeclav a
s problematikou jednotlivých bodů dle prezentace. Vzpomenuta problematika zapojení
subjektů – nejen školy a instituce, které zajišťují vzdělávání dětí i mimo školu, ale také rodiče,
podnikatelské subjekty a případně další organizace.
V tomto bodě se účastníci snažili ze seznamů aktivit navržených jednotlivými pracovními
skupinami (indikativního seznamu) a aktivit jednotlivých škol vybrat nebo vyspecifikovat užší
výběr, který by se mohl realizovat v dalším období. Připomenuto, že vítány jsou i nové
náměty. Zdůrazněno bylo, že stěžejní jsou opatření měkkého charakteru. Následně byla
otevřena diskuze k problematice. K dané problematice byly vzneseny následující poznatky či
postřehy:
- Některá témata či návrhy se překrývají v návrzích pracovních skupin. Dalo by se to
zobecnit.
- Je tam toho straně moc dobrého, je škoda z toho něco vyhazovat.
- A.PS.2 Projekt spolupráce mezi ZŠ a firmami v území ORP – nejvyšší úkol je zavádění
polytechnického vzdělávání, školy by se měly spojit s firmami, firmy by zajistily autobus,
který by posbíral více škol z menších obcí a děti by objeli více firem. Nezbytným
předpokladem jsou pracovní listy, na základě kterých by se žáci připravili ještě před
exkurzí.
Na základě diskuze si účastníci sesedli do jednotlivých pracovních skupin a diskutovali nad
užším výběrem aktivit.
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4.

Přehled navržených aktivit za jednotlivé skupiny:
PS 1 – Předškolní vzdělávání a péče
A.PS.22
A.PS.34
A.PS.37 + 38 sloučeny do jedné
PS 2 – Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
A.PS.5
A.PS.19
A.PS.20
A.PS.27
PS 3 – Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
A.PS.7+12+17 sloučeny do jedné – pojmenování „Partnerské setkávání škol, prezentace
alternativních žákovských aktivit“
A.PS.21
A.PS.25 + 32 sloučeny do jedné
PS 4 – Kariérové poradenství v základních školách
A.PS.2
Blíže viz příloha tohoto zápisu – Seznam aktivit AP, list „Návrhy aktivit z PS“. Modře
podbarvené buňky.

5.

Na závěr Ing. Mrlák poděkoval všem přítomným za úsilí, které vynaložili na dnešním setkání,
účast a jejich návrhy.
Termín dalšího setkání zůstává otevřen – bude upřesněno e-mailovou komunikací. Poté se
s účastníky jednání rozloučil. Jednání bylo ukončeno.

Přílohy:


Příloha č.1 – Návrhová část-pro tvorbu Akčního plánu MAP (xls. soubor)

Záznam zapsal
Ing. Zdeněk Mrlák
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