Zápis z jednání pracovní skupiny Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko
Pracovní skupina pro ZŠ a MŠ zřizované městem Bruntál a obcemi Oborná, Rudná pod Pradědem a Staré Město
Garant : Jan Zaoral
Termín: 5. 10. 2016 14:00 hod.
Místo: zasedací místnost ZŠ Bruntál, Okružní 38 p.o.
Prezence : dle prezenční listiny
Jednání zahájil pan Zaoral, který přivítal všechny členy pracovní skupiny.
Program:
1. Rozdělení kompetencí
2. Plán činnosti, setkávání, jednání pracovních skupin
3. Projednání Dotazníkového šetření MŠMT ČR a SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území
ORP Bruntál
Ad 1 Rozdělení škol mezi členy pracovní skupiny :
Ing. Radek Štoller

- ZŠ Bruntál, Ciihelní 6 a MŠ Bruntál, U Rybníka 3

Mgr. Leoš Sekanina

- ZŠ Bruntál, Okružní 38 a MŠ Bruntál,Okružní 23

Ing. Marek Jelínek DiS. - ZŠ Bruntál, Jesenická 10 a MŠ Bruntál, Pionýrská 9
Irena Vochyánová

- MŠ Bruntál, Komenského 7 a MŠ Bruntál, Smetanova 21

Mgr. Olga Tonnerová

- ZŠ Bruntál, Školní 2 a ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15

Mgr. Zdeňka Kadláčková - ŽS Rudná pod Pradědem a MŠ Staré Město
Jan Zaoral

- ZŠ AMOS, Cihelní 6, Bruntál a MŠ Oborná

Ad 2 Plán činnosti, setkávání, jednání pracovních skupin
Kulatý stůl - 5.10.2016 14:00 hod., ZŠ Bruntál, Okružní 3
- rozdělení škol mezi členy pracovní skupiny
- projednání Dotazníkového šetření MŠMT ČR (připomínky)
- projednání SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území ORP Bruntál
Workshop - 1.11.2016, 14:00 hod., ZŠ Bruntál, Okružní 3
- definování vize do roku 2023
- stanovení priorit do roku 2023
- vytvoření návrhu Strategického rámce MAP do roku 2023
- stanovení investičních potřeb škol

Práce v terénu - leden 2017
- sběr námětů pro konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce v daných prioritách pro další roky
Workshop - březen 2017, čas a místo bude upřesněno
- utřídění námětů pro aktivity škol a spolupráci
Ad 3 Projednání Dotazníkového šetření MŠMT ČR a SWOT-3 analýza předškolního a školního vzdělávání v území
ORP Bruntál
S výsledky dotazníkového šetření MŠMT ČR byli všichni seznámeni a nebylo k němu žádných připomínek.
Ke SWOT -3 ANALÝZE:
J. Zaoral - chybí exkurze do podniků : Osram , Karla, Alfun …….v rámci polytechnického vzdělávání
L. Sekanina - zamyšlení na nad činností soukromých agentur, které zabezpečují služby pro činnost škol,
koordinace nákupu těchto služeb
R. Štoller – doporučoval diskuzi o sdílení služeb - lektorů pro speciální výuky, všichni členové mohou mít
jakékoliv připomínky k analýze, doporučuje se podat požadavky do MAP prostřednictvím MAS HJ, např.
rekonstrukce jídelen, bezbariérové přístupy, speciální výuka, speciální učebny apod.
L. Sekanina - zdůrazňuje školní sportoviště v Bruntále
M. Jelínek - polytechnické učebny a rozvoj tohoto typu výuky
Závěr:
J. Zaoral zajistí předání kontaktů na jednotlivé školy členům pracovní skupiny
Členové pracovní skupiny zkontaktují vedení přidělených škol, zjistí investiční záměry těchto škol. Tam kde tyto
záměry nebyly předány na MAS HJ, zapíší je do tabulky(v příloze zápisu) a zašlou do 21.10.2016 přímo na MAS HJ
Bruntál : Petra Elblová - mashj@seznam.cz, tel.: 739 103 793
Školy, které již předaly své investiční záměry jsou uvedeny v příloze č.2.

Jednání ukončeno v 15:30 hodin.
Zapsal : Jan Zaoral.
Další schůzka : 1.11.2016 ve 14.00 hodin opět na ZŠ Okružní
Příloha: 1.Tabulka Investiční priority
2. Seznam škol, které dodaly investiční záměry na MAS HJ

