Workshop pracovní skupiny Mikroregionu Slezská Harta
Pracovní skupina pro ZŠ a MŠ zřizované obcemi v oblasti Slezská Harta
Garant : PaedDr. Hradilová Michaela
Termín: 18. 4. 2017, 12:30 hod.
Místo: zasedací místnost MAS HJ, Bruntál nám. Míru 60/11
Prezence: dle prezenční listiny

Program:
1. Výstupy z finalizace dotazníků našich škol
2. Plán možných vzdělávacích kurzů v r. 2017
3. Plán dalších aktivit do akčního plánu
4. Různé a diskuze
_________________________________________________________________________________
Jednání zahájila paní Hradilová, která přivítala všechny členy pracovní skupiny a členy realizačního
týmu, pracovníky MAS Hrubý Jeseník.
1. Stručné seznámení s výstupy dotazníkového šetření
Paní Hradilová provedla stručnou rekapitulaci výstupů dotazníkového šetření. Návratnost dotazníků
byla vysoká, výstupy jsou relevantní. Členové PS obdrželi vyhodnocení spolu s pozvánkou na jednání,
neměli k nim připomínky.
Zpracované výstupy obou dotazníků byly rozeslány manažerem projektu ředitelům všech škol
v území. Ozvaly se dvě školy (MŠ Horní Životice a ZŠ Svobodné Heřmanice), že o dotaznících
nevěděly. Manažer projektu Zdeněk Macrineanu zaslal školám omluvu za chybu realizačního týmu,
selhal člen pracovní skupiny.
2. Plán možných vzdělávacích kurzů v roce 2017 a dále
Z dotazníkového šetření byl sestaven přehled vzdělávání, o které by byl zájem. Členové realizačního
týmu zjišťovali, které vzdělávací kurzy, včetně jména lektora, se setkaly s pozitivním ohlasem na
území jiných MAS.
V pracovní skupině byly vybrány tyto kurzy:
 Psychologický profil dítěte předškolního věku, doporučený lektor Lenka Bínová - pro
pedagogy
 Jak na dítě s problémy chování, doporučený lektor Renata Abrahamová - pro pedagogy a
rodiče
 Obtížené hovory a jejich vedení, doporučený lektor Monika Fojtáchová - pro pedagogy a
vedení škol

 Zvládání stresu a prevence vyhoření, doporučený lektor Jarka Grosmanová/Stanislava
Podžorná – pro všechny pracovníky škol
 Řízení vzdělávání ve víru paragrafů, doporučený lektor Jiří Valenta – pro vedoucí pracovníky
 Současný žák a současný učitel, doporučený lektor Jiří Svoboda – pro pedagogy, pro rodiče
 Třídnická hodina, jeden z nástrojů jak ovlivnit klima třídy, doporučený lektor Helena
Adamusová - pro pedagogy
Realizace - postup pro výběr vzdělávání a stanovení termínů:
- Budou shromážděny návrhy na vzdělávání ze všech pracovních skupin
- Z. Macrineanu a P. Elblová kontaktují doporučené lektory a zjistí jejich časové možnosti. Dále
se obrátí i na poskytovatele vzdělávacích služeb v nejbližším okolí (p. Samsonová Bruntál,
KVIC Nový Jičín, Educa Krnov) a zjistí další možné lektory a jejich časové možnosti.
- Podle možností lektorů a dodaných anotací vybere odborný tým 5 vzdělávacích kurzů a
stanoví termíny jejich konání
- Nabídku kurzů spolu s přihláškou rozešle Z. Macrineanu ředitelům škol v území .
Termín: květen 2017
3. Plán aktivit do implementačního plánu pro rok 2018
O formách spolupráce škol a o aktivitách jednotlivých škol bylo diskutováno v souvislosti
s plánovanými výzvami z OP VVV. Jedná s e o to, aby z implementačního plánu bylo zřejmé, jak
mohou být plánované aktivity financovány.
Z diskuze v PS vyplynuly tyto návrhy:
A. Projektový záměr spolupráce malotřídních škol (7 škol v území)
Inspirován v minulosti realizovaným, kladně hodnoceným, projektem. Náplní by byly různorodé
aktivity pro žáky zapojených škol, které by byly organizovány postupně přímo zapojenými školami.
- K financování uvažováno o využití plánované výzvy č. 46 OP VVV, žadatelem MAS Hrubý Jeseník,
který zpracuje žádost a zajistí administrativní tým projektu (výzva leden 2018 – březen 2018)
- Zájem škol o zapojení do projektu - Lucie Mrtvá sestaví informativní dopis pro ředitele těchto škol a
zašle jeho text na MAS HJ – termín 26. 4. 2017 (MAS HJ obratem rozešle dopis dotčeným ředitelům,
následně zpracuje seznam zájemců).
- Koordinace zapojených škol, sestavení plánu a konkrétní náplně aktivit jednotlivých škol, včetně
finančních potřeb, sestavení odborného týmu projektu – Lucie Mrtvá
- Sledování jiných možností pro financování tohoto projektového záměru – Z. Macrineanu, M.
Hradilová
B. Projektový záměr spolupráce malotřídních mateřských škol (1-2 třídy – 15 škol v území)
Inspirace viz výše. Náplní by byly různorodé aktivity pro děti zapojených MŠ, které by byly
organizovány postupně přímo zapojenými školami.
- K financování uvažováno o využití plánované výzvy č. 46 OP VVV, žadatelem MAS Hrubý Jeseník,
který zpracuje žádost a zajistí administrativní tým projektu (výzva leden 2018 – březen 2018)
- Zájem MŠ o zapojení do projektu - Michaela Hradilová sestaví informativní dopis pro ředitele
těchto škol a zašle jeho text na MAS HJ – termín 26. 4. 2017 (MAS HJ obratem rozešle dopis
dotčeným ředitelům MŠ, následně zpracuje seznam zájemců).
- Koordinace zapojených škol, sestavení plánu a konkrétní náplně aktivit jednotlivých škol, včetně
finančních potřeb, sestavení odborného týmu projektu – vhodná osoba bude vybrána ze zapojených
MŠ

- Sledování jiných možností pro financování tohoto projektového záměru – Z. Macrineanu, M.
Hradilová
Pokud by se využila výzva č. 46 Implementace MAP I, bylo by vhodné oba záměry spojit do jednoho
projektu. Žádost o vyšší objem finančních prostředků má větší naději na úspěch.
C. Spolupráce škol s výrobní sférou – kariérové poradenství
Inspirace stávajícím projektem, který realizuje pro své školy město Bruntál.
Z. Macrineanu a P. Elblová kontaktují paní Volkovou, zjistí podrobnosti a vyhodnotí, jak by bylo
možno na projekt navázat. Osloví Sdružení obcí Bruntálska, Vrbenska a Slezské Harty, projednají
s nimi případné partnerství a podání projektové žádosti do výzvy č. 46, včetně zajištění administrace
projektu.
Bruntál – firmy jsou již zapojeny do stávajícího projektu. Firmy na Vrbensku má za úkol oslovit J.
Zaoral. Další firmy se budou oslovovat podle zájmu jednotlivých Sdružení o zapojení do projektu.
Možná by se dala využít výzva č. 45 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL III, červenec 2017 – leden
2018?
D. Další náměty:
- Polytechnická výchova v MŠ – základní vybavení do každé MŠ + Pojízdná dílna (soubor
dražšího vybavení, které by si mohly MŠ půjčovat)?
- Spolupráce ZŠ s veřejnými knihovnami – Z. Macrineanu a P. Elblová obejdou větší knihovny,
zjistí současný stav, podají informaci členům odborného týmu, kteří pak případně navrhnou
vhodné formy k zařazení do implementačního plánu.

4. Různé, diskuze
 Oslovit školy, jaké mají ony konkrétní aktivity spolupráce, zda plánují nějaké projekty.
Jejich záměry je potřeba zařadit do MAP, aby mohly žádat.

Zapsala 19. 11. 2017 – M. Hradilová
Ověřil: 20. 11. 2017 – Z. Macrineanu

