Zápis z 3. jednání Řídícího výboru MAP II OPR Nepomuk
konaného dne 16.10. 2019 od 14,30 hodin na Městském úřadě v Nepomuku

Přítomni dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení
Jednání zahájila Adéla Mašková, poděkovala přítomným za účast.
Informovala přítomné, že ze třetího jednání Řídícího výboru se omluvili členové
Jindřich Haišman, Štěpánka Löffelmannová, Barbora Kubová, Alena Březáková ta
pověřila jako svého zástupce na jednání ŘV paní Lenku Čengeryovou.
2. Výstupy z pracovních skupin
Adéla Mašková seznámila přítomné s výstupy pracovních skupin:
1. Předškolní vzdělávání (workshop Lapbook, Šablony II.)
2. Čtenářská gramotnost – projekt Čtení – nejlepší učení
3. Matematická gramotnost – aktivity MG (deskové hry, ozoboti,
náměty na práci ve výuce, zdroje nápadů do výuky)
4. Rovné příležitosti – Jak si lépe porozumět – úvod do nenásilné
komunikace, řízená diskuze asistent pedagoga a pedagog – vyjasnění
kompetencí, stáže pro asistenty pedagoga.
5. Financování – téma regionální školství (aktivity, investice – lokální
potřeby)
3. Vzdělávací aktivity
Adéla Mašková seznámila členy ŘV se vzdělávacími aktivitami, které v rámci MAP
ORP Nepomuk II. v uplynulém období proběhly:
• Jak rozvíjet emoční inteligenci I. a II. díl (Eva Mikešová)
• „Mně to doma nedělá“ aneb Komunikace s rodiči (Michal Dubec)
• Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti (Eva Mikešová)
• Supervize pro učitele (Dana Šedivá)
• Komunikace pro tým ZUŠ (Jana Černoušková)
• Individuální konzultace na téma koučink a vedení v MŠ Čížkov (Jana
Černoušková)
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Plán vzdělávacích aktivit zima – jaro:
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervize pro pedagogy (Dana Šedivá)
Setkání školních metodiků prevence a ředitelů škol na téma:
Kyberprostor a sociální sítě (Milan Žižka)
Strategické řízení škol (Jana Černoušková)
Zjišťování potřeb škol
Obnovení investičních záměrů MAP
Spolupráce nad strategií řízení škol (individuální konzultace,
diagnostika školy, práce se sborovnou – Jana Černoušková)
Práce pracovních skupin
Analýza potřeb škol ORP Nepomuk

4. Plánování vzdělávání na úrovni města (veřejnost, rodiče, zřizovatel, volnočasové
organizace, ZUŠ, MŠ, …)
5. Rozloučení, poděkování za účast
Adéla Mašková poděkovala přítomným za účast.

V Nepomuku dne 29.10.2019
Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Adéla Mašková
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