Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Datum a místo konání: 10. 1. 2018 – 13:00, místnost č. 115, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo
Přítomni: přiložena prezenční listina

Zahájení:
Jednání pracovní skupiny zahájil manažer MAP Bc. Petr Příkazský přivítáním přítomných
členů a seznámil je s náplní jednání, které bylo zaměřeno na dokončení a podrobnější
specifikaci aktivit pro Akční plán v návaznosti na předchozí jednání PS.

Diskutované návrhy aktivit:
1) Podpora spolupráce školních družin a aktérů neformálního vzdělávání - Pracovníci
neziskových organizací/organizací neformálního vzdělávání dochází do školních družin, kde
vedou program (pro žáky je zajímavý, duševní hygiena), spolupráce se SVČ
- Náklady za připravený odpolední program (4x600 Kč) celkem 2400 Kč
- Implementace MAP, MAP II
2) Podpora školních družin/ klubů - Sdílení dobré praxe pracovníků působících ve školních
družinách na různá témata, spolupráce se zaměstnanci / pověřenci SVČ.
- občerstvení (2000,-) lektor (5000,-) podkladový materiál prezentační technika - NTB,
dataprojektor (sdíleno)
- MAP II
3) Podpora žáků při výběru budoucího povolání/profese I. etapa - Exkurze do výrobních
podniků/ řemeslných dílen/ družstev apod. Seznámení žáky s praxí přímo ve výrobě a
současně podpora zájmu o technické obory.
- Náklady na dopravu (2 x 3000 Kč) 6 000 Kč – 1x za pololetí
- Implementa ce MAP, dle zájmu škol na vlastní náklady

4) Podpora žáků při výběru budoucího povolání/profese II. etapa - Zaměstnanec podniku/
řemeslník (rodič) vede pracovní činnosti (obdobný předmět), kde s žáky pracuje na
dlouhodobém projektu. Následná prezentace projektů žáky v rámci projektového dne za účasti
samotných zaměstnanců/ řemeslníků - zpětná vazba pro žáky z praxe
- DPP lektor (4x1000 Kč) projektový den (občerstvení a jiné 1x1000 Kč) celkem 5000 Kč,
školní rok 2018/2019 - pracovník dochází do hodin 4 x ročně (1 x za čtvrtletí), projektový den
1 x ročně
- Implementa ce MAP, dle zájmu škol na vlastní náklady

Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy aktivit, včetně implementace pozměňovacích
návrhů. Jednání ukončeno v 16:00
Zapisovatel: Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS.

