Zápis k setkání pracovních skupin Město a Zájmové a neformální vzdělávání
Datum konání:
Přítomni:

11. 10. 2017, 9:00
Dle prezenční listiny

Zahájení Ing. Veronika Šturalová.
Představení cíle setkání:
-

Pokračování projektu MAP II – podání žádosti listopad, sběr informací ohledně aktivit do
pokračování projektu
Akční plán MAP – dle SR, realizace aktivit, příp. návrh jiných
5 priorit v rámci SR, jejich cíle a aktivity zařaditelné do těchto priorit a cílů
o Žáci a děti škola hrou – zvýšení ČG, MG, polytech., cizí jazyky apod.
 Aktivita: spolupráce s knihovnami – besedy, semináře apod. Litoměřická i štětská
knihovna funguje v rámci dětí a žáků. Liběšice – malé využití liběšické knihovny
ZŠ (Liběšice – větší komunikace knihovna vs. školy). Otázkou je počet akcí. Kdo
by chtěl dělat nějakou akci s knihovnou nebo v rámci ČG, ozvat se.
 Výměna zkušeností a osvěta – setkávání metodického týmu, semináře apod.
Nabídnuto, pokud chtějí něco dělat, aby se ozvali. (Tandemová výuka – jeden
pedagog učí, druhý pomáhá – obchází žáky a pomáhá jim, Hanč – ZŠ Božena,
dělají tandemovou výuku v rámci šablon, 30 hodin ročně, pak se zastaví, končí
šablona. Havlíčkova ZŠ, Cikner – tandemová výuka v rámci spolupráce mezi
školami). Tandemová výuka – nechá se v rámci šablon.
 MG – metodické týmy. Soutěže v rámci MG – DDM Rozmarýn, paní Bendová –
podpora spolupráce přes DDM.
 Cizí jazyky, polytechnika, IT – technický klub (TKM) spolupráce se školami,
spolupráce se Štětím. Soutěže v rámci polytechnického vzdělávání.
o Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ – v rámci MAP II nelze financovat investiční věci. V rámci
vybavení bude výzva pro školy z MAS ČS, větší informace budou podány na výjezdu
ředitelů.
o Spolupráce aktérů vzdělávání – databáze výukových materiálů. V rámci MAPu udělat
veletrh učebnic. Propojit veletrh učebnic např. s techdays. Stránky s materiály –
metodický portál rvp, dumy. (podpora učitelů prvního stupně IT kompetence, příp. i
druhý stupeň, mateřské školy a ZUŠ, seriál seminářů IT???). Prevence syndromu
vyhoření – supervizor, psycholog. Společnou aktivitou sdílený supervizor, který by jezdil
na jednotlivé školy a zájmové a neformální vzdělávání. Komplexní spolupráce aktérů –
odpolední besedy s rodiči, spolupráce se SŠ, sdílený právník (zapojení do právníka
všech). Sdílený asistent a koordinátor – litoměřické školy řeší potřebné informace přes
odbor školství. Aktivita: podpora spolupráce škol s rodiči v rámci setkávání (příspěvky na
besedy/společné vzdělávání či setkání s rodiči – opékání buřtů). Formulář pro školy, jaké
akce a kolik. Sdílený IT pracovník (v rámci MAP II – podpora a modernizace webových
stránek, mobilní aplikace, kvalitní PR). Školy zaslat návrh financí na webové stránky.
o Zájmové a neformální vzdělávání – dostupná a kvalitní nabídka: dostatečné vybavení,
zázemí, spolupráce se školami. TKM – mobilní technika. Člověk pro technické kroužky
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-

pro školy, které kroužky nemají (zasíťování lidmi). Podpora spolků zajišťujících zájmové a
neformální vzdělávání (Pan Hanč).
o Společné vzdělávání/začleňování do společnosti – informovaný rodič – osvěta v tématu
inkluze a začleňování: (setkání pro asistenty pedagoga a osobní asistenty – teď bude od
NIDV i v rámci školení). Seminář o inkluzi. Seminář ze SPC a PPP. Odborný personál –
sdílený psycholog, poradenství. Předškolní vzdělávání – spolupráce školek a předškolních
center – adaptační dny, vzájemné návštěvy, přípravné třídy
Další informace – výzvy na šablony II, MAP II
Dotazy

Ukončení setkání manažerkou projektu.
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