Zápis z 2. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo II
PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,
sociálních a občanských dovednostech
Datum a místo konání: 23.5. 2019 – 15:00, kancelář č. 208, 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 programem jednání.
Aktualizace aktivit implementace MAP
•

•

•

•
•

Mentor do škol – Zvyšování kvality pedagogických kompetencí, zejména v oblasti
komunikace (jak vést komunikaci s rodiči, komunikaci na různých úrovních),
Informační seminář (pokud bude zájem poté půldenní školení pro celou sborovnu) –
manželé Janíkovi – zjistí Ing. Ivana Šťastná
Seminář na nové financování škol PHmax – požadavek o uspořádání informativního
semináře pro vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ o reformě financování regionálního školství
od 1.1.2020 – konec června 2019 (prostory SSŠ, pracoviště Znojmo)
Stínování škol – exkurze do vybraných škol, vytváření partnerství, vzájemné
návštěvy, výměna zkušeností – podpora přímé výměny postupů v učitelské profesi,
kdy učitel nebo pedagog „stínuje“ kolegu z jiné školy nebo instituce za účelem studia
jeho pracovních činností. Sleduje jeho pracovní prostředí, metody a postupy – vybírat
školy na základě dobrovolnosti
Finanční gramotnost do škol – cíl naučit děti hospodařit s penězi, práce s virtuálními
penězi – zajišťuje Česká spořitelna, Moneta Money Bank, Kortusová Zuzana –
finanční gramotnost + podnikavost – seminář
Říjen 2019 Sdílení dobré praxe v polytechnickém vzdělání (návštěva ZŠ Višňové,
pokud bude možné – rekonstrukce budovy školy) – exkurze – vypravit autobus s
pedagogy

Aktualizace Strategického rámce MAP
Dále byli členové pracovní skupiny seznámeni s výstupy z dotazníkového šetření MŠMT po
ukončení realizací Šablon I, poté hlavní manažer projektu vyzval přítomné členy
k připomínkám a návrhům na úpravu Strategického rámce MAP.

Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo II
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Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy. Jednání ukončeno v 16:30 hod. .

Zapisovatel: Milada Šárová
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