Zápis k Setkání zástupců škol
Datum konání:
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30. 8. 2018, 11.30
Dle prezenční listiny

Obsah jednání:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Představení aktivit programu ERASMUS
Představení činnosti zástupců škol
Informace k aktivitám
Představení koordinátorů Implementace
Představení aktivit Implementace
Mondi – představení nabídky aktivit pro školy
Diskuze

Zápis:

a)
b)

c)

d)

e)

Na začátku setkání představila manažerka projektu Ing. Šturalová přítomný realizační tým
projektu.
Posléze předala slovo propagátorům z programu Erasmus. Ti zúčastněným za pomoci
prezentace představili Mezinárodní aktivity škol v programech Domu zahraniční spolupráce
(DZS), Erasmus+, do nějž se mohou zapojit všechny věkové kategorie.
Následně byly podány manažerkou informace k činnosti zástupců škol. Tito zástupci, zvolení
školou, spolupracují se členy realizačního týmu a sami jsou součástí realizačního týmu
v odborné části. Předávají informace od realizačního týmu škole a naopak, pracují na sestavení
popisu potřeb škol a zúčastňují se plánovaných setkání.
Byly podány doplňující informace k aktivitám projektu – konání TechDays ve dnech 3. – 5. 10.
2018 na výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích, kde je projekt MAP II jako partner. Nově bude
na těchto TechDays připraven i program pro děti z mateřských škol. Program bude zajištěn
technickým klubem mládeže spadajícím pod DDM Rozmarýn v Litoměřicích – polytechnika pro
předškoláky. Informace k TechDays budou ještě rozesílány. Jako další bylo pozvání na
workshop Výuka cizích jazyků, který se bude konat dne 17. 10. 2018 od 13.00 na Hradě
v Litoměřicích.
Poté byly představeni koordinátoři implementačních aktivit, konkrétně Mgr. Dana Hádková –
inkluze, PhDr. Anežka Grimová – čtenářská pre/gramotnost, Mgr. Vladimír Salai –
polytechnika/posílení regionální identity
Aktivity implementace – každý z koordinátorů představil svou činnost včetně plánovaných
aktivit. Všichni zástupci měli posléze možnost zapsat se k jednotlivým koordinátorům se
zájmem o jejich nabízené aktivity.
a. Implementace inkluze, p. Hádková – rozvoj konceptu hodnotového vzdělávání,
projektový den, prevence syndromu vyhoření, koncept Feuersteinovy metody.
Odborně zastřešuje pracovní skupinu pro rovné příležitosti.
b. Čtenářská gramotnost, p. Grimová – semináře pro děti a pedagogy, spolupráce
s knihovnami. Odborně zastřešuje pracovní skupinu pro podporu čtenářské
gramotnosti.
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c. Budování regionální identity, p. Salai – projekt Poznej svůj region. Odborně zastřešuje
pracovní skupinu pro polytechniku a zájmové vzdělávání a pro podporu matematické
gramotnosti.
f) Zástupce firmy Mondi Štětí a.s. a ředitel VOŠ a SŠ Štětí představili projekt Podpora technického
vzdělávání v regionu, Rozvoj partnerství mezi firmami a školami pro úspěšné uplatnění
absolventů na trhu práce. Na tomto projektu se podílí i Město Štětí. Ve své prezentaci uvedli,
co je vedlo ke spolupráci, proč je pro ně tato spolupráce důležitá, kde hledají podporu a
představili Memorandum.
g) Jako poslední byla na programu diskuze, kde měli zúčastnění prostor na položení svých otázek.
Po skončení diskuze bylo manažerkou s poděkováním všem zúčastněným ukončeno setkání.
Více informací k jednotlivým bod b, c, d, e, f je uvedeno v prezentacích, které jsou přílohou tohoto
zápisu.
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