Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374

Zápis ze zasedání Řídícího výboru
6. zasedání
Datum a čas konání:
Místo konání:

7. 12. 2017, 10,00 hod. – 11,00 hod.
Zasedací místnost Magistrátu města
Přerova, Smetanova 7a – 1. patro

Přítomní:
- dle prezenční listiny

Program:
1. Úvod – projednání programu
2. Projednání a schválení Ročního akčního plánu 2018
3. Různé

Průběh jednání:
Jednání zahájil Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, předseda výboru, který přivítal
přítomné.
V době zahájení zasedání bylo přítomno 22 účastníků z 55 nominovaných členů Řídícího
výboru. Řídící výbor nebyl usnášeníschopný.
Předseda výboru rozhodl dle článku 5, odst. 2 jednacího řádu, o svolání nového jednání.
V 10:30, půl hodiny po novém svolání termínu jednání, se stal Řídící výbor usnášeníschopný
za přítomnosti 22 členů Řídícího výboru.
Předseda výboru určil:
- zapisovatele zápisu:
- sčitatele:
- ověřovatele zápisu:
Jmenovaní souhlasili.

Ing. Eva Kupková,
Bc. Marie Tesařová,
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

Z účasti na 6. zasedání Řídícího výboru bylo omluveno celkem 8 členů Řídícího výboru,
26 členů bylo neomluveno.

1. Úvod – projednání programu, informace k organizačním záležitostem Řídícího
výboru



Předseda Řídícího výboru nechal hlasovat o schválení programu 6. zasedání Řídícího
výboru.
Program 6. Zasedání – průběh hlasování:
Pro 22, proti 0, zdržel se 0.
Řídící výbor schvaluje program šestého zasedání Řídícího výboru konaného dne
7. 12. 2017.

2. Projednání a schválení Ročního akčního plánu 2018
Doc. Marešová shrnula aktivity spolupráce na rok 2018, které vyplynuly z vyhodnocení
zaslaných formulářů projektových záměrů. Z vyhodnocení formulářů vyplynuly i vlastní
navrhované aktivity spolupráce, k nimž je však potřeba získat další spolupracující subjekty.
Řídící výbor pověřuje realizační tým k informování jednotlivých škol o projektech, které
navrhly školy v rámci vlastních navrhovaných aktivit spolupráce a o možném navázání
partnerství k těmto projektům (tyto projekty budou realizovány až v roce 2019).
Do Ročního akčního plánu na rok 2018 byly navrženy tyto projektové záměry, pro které
budou zpracovány logické rámce:
1)
2)
3)
4)

Podpora polytechnické výchovy na ZŠ
Podpora polytechnické výchovy v MŠ
Podpora rozvoje kariérového poradenství a výchovy k podnikavosti na ZŠ
Podpora rozvoje základních gramotností - čtenářská a matematická gramotnost

Bližší informace o projektech v příloze „Roční akční plán 2018“.
Dále ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Hranická 14, Přerov-Předmostí projevila zájem o zapojení
MŠ, včetně odloučených pracovišť, do aktivity Podpora polytechnické výchovy v MŠ
(UP – Pevnost poznání).
Řídící výbor rozhodl o přiřazení vlastní aktivity MŠ Lešetínská Nová zahrada – hmyzí
domečky pod aktivitu Podpora polytechnické a environmentální výchovy (SPŠ Přerov), která
je plánována na rok 2019.

Dále bylo Řídícím výborem doporučeno realizovat vzdělávání ředitelů MŠ a ZŠ v rámci
vzdělávacích aktivit MAP II. (Budování znalostních kapacit), příp. do těchto vzdělávacích
aktivit zařadit i setkávání učitelů chemie, které navrhla ZŠ B. Němcové.



Předseda Řídícího výboru nechal hlasovat o schválení Akčního plánu na rok 2018,
s doplněním dle Řídícího výboru.
Průběh hlasování:
Pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Ostatní projekty, projektové záměry, aktivity škol a aktivity spolupráce, které byly v území
identifikovány, budou dále projednávány při přípravě Ročního akčního plánu na rok 2019 a
dalších.
Řídící výbor schvaluje po doplnění dle Řídícího výboru Roční akční plán na rok 2018.

Zapsala: Ing. Eva Kupková

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
předseda Řídícího výboru

Přílohy:
Prezenční listina
Usnesení z 6. zasedání Řídícího výboru
Roční akční plán 2018

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
ověřovatel zápisu

