
ZÁPIS č. 2 / 2017

z pracovního setkání Pracovní skupiny 4 (PS 4)  

v rámci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP
Velké Meziříčí,

15. března 2017 od 14.30 hodin, kancelář MOST Vysočiny, o.p.s.

Pracovní skupina 4 (PS_4) v rámci projektu Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
na území ORP Velké Meziříčí se konala dne 15. 3., v kanceláři MOST Vysočiny, o.p.s., Jupiter
Club, v počtu 8 členů PS a 3 zástupců realizačního týmu projektu.

Program:

1. Přivítání, seznámení členů s pracovní verzí Akčního plánu priorit, cílů a opatření, které
zpracovala vedoucí skupiny Pešková Radka

2. Diskuze na dané téma, doplnění a rozšíření opatření v akčním plánu

3. Diskuze o podpoře výuky na školách v daných oblastech

4. Shrnutí a stanovení si dalších schůzek.

ad.  1. Pracovní  schůzku  zahájila  p. Mgr.  Naděžda  Jašová z MOST  Vysočiny,  o.p.s.,  která
zúčastněné přivítala a seznámila je s problematikou. Dále představila p. Mgr. Radka Pešková
zúčastněným  pracovní verzi Akčního plánu, ke které se dále mohli vyjadřovat, připomínkovat
a rozšiřovat o další opatření.

 ad. 2. V diskuzi se rozšířila opatření o:

 přestavby, rekonstrukce a úpravy učeben pro žáky

 nákup vybavení a materiálů pro polytechnickou výchovu

 nákup mobilních vybavení

 nákup a vybavení ŠD



 nákup  vybavení (nábytek  ergonomicky  nastavitelný  –  i  pro  děti  se  SVP,  osvětlení,
podlahy)

ad. 3. V diskuze o podpoře výuky na školách v daných oblastech padly tyto návrhy:

 podpora výuky pro jednotlivé školy: asistent pedagoga, školní psycholog  („putovní“),
rodilý mluvčí do hodin cizího jazyka (alespoň formou projektu, např. na 1 měsíc), osobní
asistent (jako sociální služba)

 Další pokračování semináře k podpoře polytechnické výchovy – po úspěšném semináři
nápadů co vyrábět s dětmi ve školách, byly osloveny Chaloupky (ekocentrum Baliny), aby
seminář zopakovaly a rozšířily

 Seminář p. Bednářová

 podpora  inkluzivního  vzdělávání,  speciální  škola  Velká  Bíteš (metodická  schůzka  -
vzájemné setkávání ředitelů a pedagogů)

 Kariérní  poradce (je  nutné  vysvětlení  pojmů  kariérní  poradce  x  výchovný  poradce,
kariérní postup – kdo se chce v čem rozvíjet, oslovit vhodného lektora)

 ad. 4.  Další termín schůzky pracovní skupiny 4 (PS_4) byl stanoven na konec dubna,
popř.  května.  O  konkrétním  termínu  budou  všichni  zúčastnění  dopředu  informování
vedoucí projektu p. Mgr. Naděždou Jašovou.

Prezenční listina členů PS_4 přiložena.

Pracovní verze Akčního plánu přiložena.

Zpracovala: Pešková Radka


