Pracovní skupina pro ZŠ a MŠ zřizované obcemi v oblasti Vrbenska
Garant : Rostislav Němec
Termín: Úterý 25.4.2017 od 13:00 hodin
Místo: Hlavní budova ZŠ Vrbno pod Pradědem
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 zahájil Rostislav Němec, přivítal členy pracovní skupiny a provedl stručnou
rekapitulaci výstupů dotazníkového šetření, které bylo zasláno s předstihem pracovníky MAS
HJ. Vzhledem k vysoké návratnosti dotazníků jsou výstupy relevantní. Členové pracovní
skupiny neměli připomínky.
Na základě dotazníkového šetření byl sestaven přehled možných vzdělávacích akcí a
vzdělávacích okruhů. Pracovní skupina podpořila kurzy navrhované pracovní skupinou
Slezská Harta. Mezi níže zařazené aktivity doporučil p. Remeš doplnit školení na
problematiku vztahů a komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem, školení na toto
téma provádí např. Mgr. Vlaďka Holásková (Krajský metodik ŠPZ KIPR, speciální pedagožka
SPC pro MP a VŘ Bruntál)
Pracovní skupina podpořila 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
Pracovní skupina byla informována o dalším postupu pro výběr vzdělávání a stanovení
termínů (Po shromážděí návrhů na vzdělávání z pracovních skupin zaměstnanci MAS HJ
kontaktují doporučené lektory a zjistí jejich časové možnosti. Školení bude realizováno přes
některého z místních poskytovatelů vzdělávacích služeb. Nabídku kurzů spolu s přihláškou
budou rozeslány na jednotlivé ZŠ v území MAS HJ.)
P. Navrátilová a p Němec informovali členy pracovní skupiny o připravovaných projektech v
rámci OPVVV a s plány na další výzvy.
Diskuze probíhala v duchu aktuální výzvy OPVVV a podávání jednotlivých projektů.
Zapsala 26. 4. 2017 – R. Němec

