Zápis z 4. 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: 28.11. 2019 – 15:30, 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.
Plánování aktivit implementace MAP na rok 2020
Exkurze do CPVV v Boskovicích se zúčastněným členům i zástupcům jejich škol líbila.
Navrhují zorganizovat další výměnu zkušeností s různými školami.
Nákup polytechnických pomůcek přesunut z harmonogramu aktivit do průběžných aktivit.
Stanovilo se datum na aktivitu „Cesta za inspirací“ do MŠ a ZŠ Višňové – 12.2.2020. Akce
bude od 9hod., sladké občerstvení a kávu zajistí škola, oběd zařídí pan ředitel Beran „U
Adámků“. Mohlo by se spojit se seminářem či workshopem na téma polytechnika a v rámci
akce by se měl projednat nákup polytechnických pomůcek.
K aktivitě „nákup polytechnických pomůcek“ zazněl návrh na vymyšlení několika
polytechnických projektů, ke kterým by se vytvořily metodiky a nakoupily pomůcky.
Vzniknulo by několik balíčků pro určité projekty a ty by formou výpůjčky kolovaly po
školách.
Tyto metodiky k sadám by mohly mít návaznost na „regionální učebnici“.
V lednu vytvořit dotazník pro školy a zjistit, která má „centrum kolegiální podpory“, tím
získáme databázi zainteresovaných škol, od kterých poté zjistíme, zda by měli zájem se
podílet na rozvoji, spolupráci, prezentovat se ostatním, inspirovat atd.
Propojení 1. stupně ZŠ + školní družiny – motivovat pedagogy a vychovatele k dalšímu
rozvoji v polytechnické výuce. Nalézt ZŠ, kde toto funguje (květen 2020), oslovit je ke
spolupráci, mohou inspirovat ostatní školy - jak může spolupracovat 1. stupeň a školní
družina. Návaznost na centrum kolegiální podpory.
Propagovat oblast zdravovědy. ZŠ nám. Republiky se zaměřuje na zdravovědu ve školní
družině. Toto téma je plánované zařadit do programu na MK školních družin.
Mentoring do škol - paní Ing. Šťastná poptá více info (odborníci z Brna). Aktivita je zařazena
do průběžných.
Žákovský parlament – oslovit odborníka, uspořádat seminář, poté kulaté stoly se zájemci.
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Aktualizace strategického rámce – návrhy pro doplnění
Aktualizace proběhne v realizačním týmu, změna Milady Šárové na Mgr. Moniku
Mandátovou.
Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy. Jednání ukončeno v 17:30 hod.
Zapisovatel/ka: Mgr. Monika Mandátová

Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo II
reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009113

