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 : Mgr.Jan Zaoral
Termín: 19. 4. 2017, 14:00 hod.
Místo: ZŠ Okružní 38, 792 01 Bruntál
Prezence: dle prezenční listiny

Program:
1. Seznámení s dotazníkovým šetřením
2. Plán dalších aktivit do akčního plánu – implementační plán a projektové záměry
3. Plán možných seminářů v r. 2017
4. Spolupráce pedagogů
5. Spolupráce škol se zaměstnavateli
6. Další náměty
7. Různé a diskuze
_________________________________________________________________________________
Jednání zahájil pan Zaoral, který přivítal členy pracovní skupiny a členy realizačního týmu, pracovníky
MAS Hrubý Jeseník.
1. Stručné seznámení s výstupy dotazníkového šetření
Pan Zaoral pochválil pracovníky skupiny za dobře odvedenou práci v rámci dotazníků pro školy. Dále
provedl stručnou rekapitulaci výstupů dotazníkového šetření.
Zpracované výstupy obou dotazníků byly rozeslány manažerem projektu ředitelům všech škol
v území.
2. 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.
- Projektový záměr spolupráce malotřídních mateřských škol (1-2 třídy – 15 škol v území)
Zájem MŠ o zapojení do projektu – oslovení zašle Paedr. Michaela Hradilová
- Projektový záměr spolupráce malotřídních škol (7 škol v území)
Návaznost na v minulosti realizovaný projekt, který byl velmi kladně hodnocen. V náplni by
byly aktivity pro žáky zapojených škol.

Na tento projekt a na oslovení škol byla oslovena Mgr. Lucie Mrtvá – ředitelka ZŠ a MŠ
Lomnice.
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.

K financování projektů, bude využita plánovaná výzva č.46 z OP VVV. Termín – 1/2018 – 3/2018
Žadatelem by byla MAS Hrubý Jeseník,z.s.

3. Plán možných vzdělávacích seminářů
Z dotazníků bylo zjištěno, o které vzdělávací akce by byl zájem. Členové realizačního týmu zjišťovali,
které vzdělávací kurzy, se setkaly s pozitivním ohlasem na území jiných MAS.
Náměty na semináře :
Psychologický profil dítěte předškolního věku - doporučený lektor Lenka Bínová - pro pedagogy, pro
rodiče
Jak na dítě s problémy chování, doporučený lektor Renata Abrahamová - pro pedagogy a rodiče
Obtížné 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
Právní podvědomí, patologické jevy ve škole – doporučený lektor Michaela Veselá – pro pedagogy
Realizace seminářů:
- 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, Educo Krnov) a zjistí další možné lektory a jejich časové možnosti.
- Podle možností lektorů vybere odborný tým 5 vzdělávacích kurzů a stanoví termíny jejich
konání
4. Spolupráce pedagogů
V současné době se scházejí pouze fyzikáři. Bylo by vhodné udělat třeba metodické setkávání
pedagogů dle předmětů. Nejlépe v pracovní době, nebo v době prázdnin – avšak toto není
realizovatelné. Výhodou by mohlo být využití internetu. Učitelé by si měli vyměňovat zkušenosti a
obměnit svou výuku. Bude to určitě krok k lepšímu. Do této aktivity by se zapojily školy, kde je
vážný zájem. Některé školy, tyto aktivity nevítají.

5. Spolupráce škol se zaměstnavateli
V Bruntále spolupráce funguje pod záštitou MěÚ Bruntál mezi školami a vybranými zaměstnavateli.
Byla oslovena koordinátorka aktivit na MěÚ paní Volková, ocenila by spolupráci a případnou podporu
aktivit i na další rok. Aktivity jsou spíše charakteru setkávání žáků a personalistů nebo návštěva
výchovných poradců v jednotlivých závodech. P. Tonnerová se domnívá, že by to spíše mělo být
zaměřeno na žáky a rodiče. Domnívá, se že nejlepší cestou, jak žákům ukázat reálný svět práce jsou
exkurze. Ovšem tato aktivita není příliš vítaná mezi zaměstnavateli z důvodu bezpečnostních
předpísů a náročnosti realizace exkurze v běžném provozu.
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.
Dvorce – p. Vlachová: máme spolupráci s firmou COPRECI, v minulých letech nám nabídlo vedení
firmy kurzy španělštiny pro děti, nakoupili by učebnice, kurz se měl konat každý týden. Bohužel u nás
ve škole o to nebyl žádný zájem. Probíhají pouze občasné exkurze.
osloví firmy v okolí – popřípadě Moravský Beroun,…
Spolupráce by se měla zaměřit na širší spektrum oborů – např. zemědělství, lesnictví, potravinářství,
služby,….
Vytipovat potencionální zaměstnavatele a umožnit tak exkurze pro děti ve více oborech.
Možná by se dala využít výzva č. 45 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL III, červenec 2017 – leden
2018?
6. Další náměty:
Polytechnická výchova v MŠ – základní vybavení do každé MŠ + Pojízdná dílna (soubor dražšího
vybavení, které by si mohly MŠ půjčovat)?
- MŠ by si mohly vyrobit vlastní dílničku – jednoduchá forma
P. Jelínek uvádí, že se jako učitel pracovních činností na ZŠ potýká s malou manuální zručností dětí.
Spolupráce ZŠ s veřejnými knihovnami – spolupráce v Bruntále s knihovnou funguje, stejně i tak ve
Dvorcích. Každoročně se pořádají akce, jako jsou Pasování na čtenáře, Andersenova Noc a další.
Chtěli bychom navázat na další spolupráci, zapojit se do projektů např. koupě nových knih, rozvíjení
se knihoven. Navrhnou se vhodné formy k zařazení do implementačního plánu.
Spolupráce škol se sportovními kluby, zlepšení úrovně sportovních kroužků, větší provázanost.
- Úroveň nedosahuje kvůli finančním prostředkům, chybí peníze na dopravu, na startovné,…

7. Různé, diskuze
Týden deskových her – na Rýmařovsku toto velmi dobře funguje. Slouží k logickému a technickému
myšlení.
Klokanův kufr – logopedická prevence – hry pro děti s poruchami, výměna her, stavebnic a pomůcek

Formikárium – environmentální poznání
Chybí dílny – děti ani neví jak zasadit cokoli, jak zatlouct hřebík apod. Není na to čas a bohužel ani
vzdělávací plán to neumožňuje.
Místní dějiny – zajímavá úvaha, děti by se měli dozvídat více o oblasti, ve které žijí a její historii. Mělo
by to pro ně větší přínos než třeba dějiny Ameriky. Paní Tonnerová navrhuje kontaktovat Klub za
starý Bruntál p .Rapušák – výborná znalost místního prostředí a historie.
Projekt na exkurze do přírody u nás – bohužel chybí finance na dopravu (CHKO, farmy, expozice)
Chybí zde provázanost.
P. Macrineanu : p. Kočí by chtěla vybudovat v Karlovicích (v blízkosti Kosárny) vzdělávací centrum a
k tomu expozici. Bude to přínos, který by se měl využívat v budoucnu.

Zapsala 19. 4. 2017 – P.Elblová
Ověřil: 20. 4. 2017 – Z. Macrineanu

