Zápis z 2. jednání Řídícího výboru MAP II OPR Nepomuk
konaného dne 23.4. 2019 od 15,00 hodin na Městském úřadě v Nepomuku

Přítomni dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení
Jednání zahájila Adéla Mašková, poděkovala přítomným za účast.
Informovala přítomné, že z druhého jednání Řídícího výboru se omluvili členové
Jindřich Haišman, Václav Kovář, Štěpánka Löffelmannová a Alena Březáková, ta
pověřila jako svého zástupce na jednání ŘV paní Lenku Čengeryovou.
2. Statut Řídícího výboru MAP ORP Nepomuk II.
ŘV projednal a schválil Statut ŘV MAP ORP Nepomuk
3. Jednací řád Řídícího výboru MAP ORP Nepomuk II
ŘV projednal a schválil Jednací řád ŘV MAP Nepomuk
4. Organizační struktura a komunikační plán MAP ORP Nepomuk II
ŘV projednal a schválil organizační strukturu a komunikační plán MAP ORP
Nepomuk II.
5. Výstupy z pracovních skupin
Adéla Mašková seznámila přítomné s výstupy pracovních skupin:
• Předškolní vzdělávání
• Čtenářská gramotnost – představení projektu Čtení – nejlepší učení
• Matematická gramotnost – aktivity MG (hry ve výuce, deskové hry,
ozobot – náměty na práci ve výuce, zdroje nápadů do výuky)
• Rovné příležitosti – možnost vzdělávání asistentů pedagoga ve
spolupráci s NIDV
• Financování – Model kvalitní školy
6. Vzdělávací aktivity
Adéla Mašková seznámila členy ŘV se vzdělávacími aktivitami, které v rámci MAP
ORP Nepomuk II. během II. pololetí proběhly.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II., č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

•
•
•
•
•

Supervizní setkání pro učitele (D. Šedivá)
Líný učitel (R. Čapek)
Škola? V pohodě! (T. Koten)
Setkání školních metodiků prevence a ředitelů škol (ve spolupráci
s PPP Plzeň-jih)
Škola bez poražených – 30hodinový kurz T. Gordona (H. Čechová a L.
Králová)

Plán vzdělávacích aktivit jaro – podzim:
•
•
•
•
•
•
•
•

„Mně to doma nedělá“ aneb Komunikace s rodiči (M. Dubec)
Jak rozvíjet emoční inteligenci (E. Mikešová)
Supervizní setkání pro učitele (D. Šedivá)
Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti – workshop pro
veřejnost (E. Mikešová)
Návrh vzdělávacích aktivit pro členy Řídícího výboru – vize a strategie
rozvoje škol
Grantový program pro školy (inovace ve výuce)
Projekt na podporu čtenářské gramotnosti: Čtení nejlepší učení
Kurz pro asistenty pedagoga (možná spolupráce s NIDV)

7. Projednání a schválení Strategického rámce
Adéla Mašková přítomné seznámila se Strategickým rámcem MAP ORP Nepomuk
II. Strategický rámec byl přítomnými členy ŘV projednán a schválen.
8. Prostor pro připomínky a dotazy
Paní Radka Štruncová (za NIDV) pozitivně zhodnotila aktivity a zaměření MAP ORP
Nepomuk II. Členové Řídícího výboru diskutovali o tématu semináře pro členy ŘV –
vize a strategie škol a dohodli se na dalším zasedání, které se uskuteční v průběhu
října 2019.

Adéla Mašková: Rozloučení, poděkování za účast.

V Nepomuku dne 23.4.2019.
Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Adéla Mašková
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