Zápis k on-line setkání pracovních skupin
Datum konání:
Přítomni:

12.5.2020
Dle prezenční listiny

Obsah jednání:
•
•
•
•
•

Program setkání:
Realizace projektu v době vládních opatření
Plánované aktivity
Aktualizovaný Akční roční plán na školní rok 2020/2021 - návrhy, připomínky, schválení
Diskuze

Zápis:
Vedoucí PS uvítala všechny připojené členy PS a představila program setkání.
Realizace projektu v době vládních opatření: Realizace projektu probíhá i během karanténních
opatření vlády v souvislosti s COVID-19, s určitými změnami. Došlo ke zrušení všech plánovaných aktivit
od 11.3.2020 do 31.5.2020. Plánované aktivity, které nelze realizovat prostřednictvím využití IT
technologie jsou po domluvě s lektory přesunuty na jiné, vhodnější, termíny s předpokladem realizace
na podzim roku 2020. Z aktivit, jejichž realizace byla možná prostřednictvím IT technologie či na
základě uvolňování vládních opatření bylo realizováno:
-

Video-hovor "MEZI školou a rodinou aneb Moderovaná Edice Zkušeností a Inspirací"
On-line setkání PS
Soutěž pro podporu čtenářské gramotnosti
Soutěž pro posílení regionální identity

Plánované aktivity: Na základě uvolňování vládních opatření proběhne dne 15. 5. 2020 seminář
s psychologem Svobodu, od 20. 5. 2020 je spuštěno školení pro administrátory G Suite.
Dne 19. 5. proběhne on-line veřejné jednání k aktualizovanému dokumentu MAP, poté bude osloven
ŘV ke schválení dokumentu MAP.
Od června budou další aktivity projektu již budou plánovány prezenčně, tak, jako to bylo před
karanténními opatřeními.
Aktualizovaný Akční roční plán na školní rok 2020/2021: Koordinátor projektu představil členům PS
části aktualizovaného dokumentu MAP (strategický rámec a akční plán). Dále se zabýval jednotlivými
cíli a s tím spojenými aktivitami uvedenými v akčním plánu na rok 2020/2021. o každé, představeném
cíli a aktivitách v cíli byly členové PS vyzvání k vyjádření (doplnění, připomínky, návrhy).
Členové PS všechny aktivity uvedené v akčním plánu na rok 2020/2021 schválili bez připomínek a
dalších doplnění.
Závěrem vedoucí pracovních skupin poděkovala za účast a uvedla, že je možné ještě tento týden zasílat
návrhy do akčního plánu.
Další jednání PS bude uskutečněno po prázdninách.
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