
 

 

Zápis z 7. setkání pracovní skupiny 
 

Termín: 13. července 2017, 9:30-12:30 

Místo konání: Kancelář MAS Slovácko v pohybu, z.s., Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov  

Přítomni: FILÍPKOVÁ Josefína, ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka, KLIMEŠOVÁ Sylva, ZEMÁNKOVÁ, 

KRISTOVÁ Jana, VACENOVSKÁ Kristýna, BÍLEK Martin, JUST Tomáš 

Navržený program: 

 Propracování navržených aktivit do Místního akčního plánu podle metodiky NIDV a Postupů MAP a 

na základě předpřipravených materiálů, které byly pracovní skupině zaslány mailem. 

 Výběr dalších tematických oblastí, které budou zpracovávány na 8. setkání pracovní skupiny. 

 

Jednání: 
 

Propracování aktivit do MAP 

Dvě skupiny rozpracovaly témata. Na každé téma měly 20 minut. Poté všichni přítomní členové dopracovávali 

vzniklé nápady. Cílem bylo dát každé aktivitě jasný rámec s kroky a úkoly, které musí být pro její dosažení 

uskutečněny. Stanovit si ukazatele, pro kontrolu naplňování a určit, kdo naplňování aktivity ohlídá. Stejně tak 

je důležité odhadnout finanční náročnost aktivity. Pracovalo se podle příkladu zpracování: Technické školky.  

 

Probírané tématické oblasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy budou zapracovány do akčního plánu vzdělávání – dokumentu, který bude vznikat v průběhu léta 

2017. 

 

Pracovní skupina výběrem navrhla další témata na rozpracování pro 8. pracovní skupinu, a to: 

 

 

 

Všechny aktivity jsou členům pracovní skupiny k dispozici na sdíleném disku, který je možné doplňovat a 

upravovat: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13A2KQ03mFtG3pUA6DqlB2qkx3UtIctzQDhtpR0e0Bow/edit

#gid=0 

 

 

 

 

 

 

Název aktivity
Definice dlouhodobého cíle směřující k naplnění Vize 2023 a 

jejich priorit a cílů.

Konkrétní kroky pro první rok 

realizace aktivity
Indikátory 

Předpokládáné 

finanční náklady 

(bez ohledu na 

existenci zdrojů)

Zodpovědnost 

za realizaci 

aktivity

Další důležité poznámky, podněty a 

nápady

Technické školky

Zavedením technických školek se zkvalitní podmínky pro zlepšení 

předškolního vzdělávání (priorita Strategie č. 4.; cíl 4.1 - Podpořit rozvoj 

klíčových kompetencí dětí (technické myšlení, tvořivost, manuální 

zručnost, verbální schopnosti). V tomto případě se rozvíjí polytechnická 

výchova. Projekt technické školky je zprostředkovaný organizací VUT 

Brno a ČMA - Česká manažerská asosciace; www.technicke-skolky.cz. 

Organizace dodává do školek metodické materiály a zajišťuje nákup 

prostředků pro realizaci (materiál + nářadí). Realizaci výuky zajišťují 

proškolené učitelky MŠ.

1. Najít, oslovit a zapojit do 

projektu školku, , která zrealizuje 

aktivitu. 2. Tato školka se stane 

garantem realizace pro další 3-4 

školky v regionu. 3. Aktivita 

proběhne celkem v 4-5 školkách v 

regionu

garantující školka ; 

celkový počet 

zapojených školek: 4-5

10.000 Kč na 

jednu MŠ

garantující 

školka "XY"

PŘÍKLAD ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU AKTIVITY (PŘ. TECHNICKÉ ŠKOLKY)

Aktivity/projekty pro Akční plán rozvoje vdělávání v 

území ORP Kyjov a obce Moravksý Písek
Popis a charakteristika aktivita

Oborové kabinety na území MAP
V průběhu školního roku 2017/2018 vzniknou a budou fungovat oborové kabinety pro učitele ZŠ nebo komise předmětů, které poslouží jako místo předávání informací, 

sdílení dobré praxe, nových nápadů, přístupů, metod a forem výuky. Obecně to bude prostředí pro setkávání. Musí se stanovit obory a doba setkávání a prostory.

Supervize týmu pedagogických pracovníků ----

Balintovské skupiny Pedagogičtí pracovníci z území MAP mají možnost se účastnit Balintovských skupin, které budou pro rok 2017/2018 uskutečněny například čtyři krát za školní rok.

To nejlepší na škole/Přehlídka tohoto nejlepšího

Vysbírat ze škol co kdo umí nejlépe, čím se dá chlubit směrem ven. Každá škola má výsledky, které by šlo prezentovat před ostatními. Například škola s potvrzením 

etického auditu. V případě, že by se udělala databáze našich škol, by jako samostatná stránka byla něco jako výstavka vyznamenání, "to nejlepší od nás". Takový 

přehled by dále sloužil pro konzultace, inspirace v případě hledání dobré praxe. Co škola může nabídnout/inspirovat i mimo region.

Dětské grantíky

Cílem je navrhnout průběh aktivity, ve které by byly podporovány děti v tvorbě projektů. Zdroje financí vykomunikuje realiziční tým MAP s podnikateli a firmami. Ti by 

byli nositeli tématu, popřípadě MAS KSV, která by zpracovávala hlavně projektové žádosti a celý projektový projektový cyklus. (Možnost spolupráce s Hnutím 

Brontosaurus - Iniciativa mládeže, Jihomoravská rada dětí a mládeže. Dostávají peníze od MŠMT na granty pro studenty, ale musí si sehnat 50 % na realizaci projektu. 

Možnost z naší strany najít co-finance. Projekty jsou v rozmezí 5-40 000 CZK, ale s dětmi ze základních škol nemají zkušenosti. Mají zkušenosti se středoškoláky. Více 

http://mladez-jm-kraji.webnode.cz/; kontakt Ing. Ivo Brzobohatý; www.hodinovyskaut.cz; tel. 724 996 200 )

Senioři a děti
Propojit vzájemné setkávání mezi dětmi/žáky a senioři, kteří by moohli figurovat jako významné osobnosti, svým životním příběhem seznámit s historií, svoji 

tvorbou/řemeslem.

Návrhy aktivit pro MAP vytvořené pracovní skupinou

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13A2KQ03mFtG3pUA6DqlB2qkx3UtIctzQDhtpR0e0Bow/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13A2KQ03mFtG3pUA6DqlB2qkx3UtIctzQDhtpR0e0Bow/edit#gid=0


 

 

 

Termín další pracovní skupiny byl zvolen na základě hlasování https://doodle.com/poll/6dkbnur9c9gam9da 

vybrán na středu 19.7.2017 v době od 14:30-17:00 v kanceláři KSVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala 

Milada Dušková 

 

 

 

https://doodle.com/poll/6dkbnur9c9gam9da%20vybrán%20na%20středu%2019.7.2017
https://doodle.com/poll/6dkbnur9c9gam9da%20vybrán%20na%20středu%2019.7.2017

