Zpráva o zřízení platformy pro odborná tematická setkávání pracovní skupina 5 26 02
Příjemce
Registrační číslo projektu
Název projektu
Název platformy
Zaměření platformy

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608
Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území
Rýmařovska
Pracovní skupina - Rozvoj čtenářské gramotnosti
Společné plánování k podpoře čtenářské
gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
a tvorba místního akčního plánu.
Pracovníci a ředitelé ZŠ a MŠ
24.9.2018

Složení platformy (instituce)
Datum zřízení platformy
1. Zápis ze zřízení pracovní skupiny: Pracovní skupina Rozvoj čtenářské gramotnosti
Datum konání pracovní skupiny:

Zápis z platformy pracovní skupiny Rozvoj čtenářské gramotnosti.
V rámci projektu MAP II se uskutečnilo setkání zástupců a navrhovaných členů všech pracovních skupin. Jednotliví
členové byli osloveni realizačním týmem projektu MAP, případně navrženi řediteli školských organizací, či se nominovali
dobrovolně. Jednání se uskutečnilo 24.9.2018 v 15 hodin v zasedací místnosti MAS RÝMAŘOVSKO.
Hlavní manažerka projektu paní I. Lukešová představila realizační tým projektu, jeho náplň práce a poté také
navrhované členy PS. Specifikovala náplň a obsah práce členů PS. Realizační tým se držel doporučení v dokumentu
POSTUPY MAP II – Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání.
Přítomni aktéři se dohodli na ustavení funkční a činné PS následovně:
Mgr. Ivana Glatterová - ZŠ Malá Morávka, Mgr. Iveta Volková - ZŠ Rýmařov, Záhumenská Zdeňka - ZŠ a MŠ Dětřichov
Martina Sajbotová MŠ Rýmařov, Mgr. Marcela Tauferová - ZŠ Rýmařov
Vedoucí PS: Mgr. Iveta Volková
Odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání: Mgr. Ivana Glatterová –
výuka IT, správce školního webu.
Prezenční listinu a podrobnější zápis dokládáme na vlastních dokumentech.
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RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608
Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území
Rýmařovska
Pracovní skupina - Pro rovné příležitosti
Společné jednání pro rovné příležitosti a k řešení
přechodů ve vzdělávání a tvorba místního
akčního plánu.
Ředitelé škol a zřizovatelé
24.9.2018

Složení platformy (instituce)
Datum zřízení platformy
1. Zápis ze zřízení pracovní skupiny: Pracovní skupina Pro rovné příležitosti
Datum konání pracovní skupiny:

Zápis z platformy pracovní skupiny Pro rovné příležitosti
V rámci projektu MAP II se uskutečnilo setkání zástupců a navrhovaných členů všech pracovních skupin. Jednotliví
členové byli osloveni realizačním týmem projektu MAP, případně navrženi řediteli školských organizací, či se nominovali
dobrovolně. Jednání se uskutečnilo 24.9.2018 v 15 hodin v zasedací místnosti MAS RÝMAŘOVSKO.
Hlavní manažerka projektu paní I. Lukešová představila realizační tým projektu, jeho náplň práce a poté také
navrhované členy PS. Specifikovala náplň a obsah práce členů PS. Realizační tým se držel doporučení v dokumentu
POSTUPY MAP II – Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání.
Přítomni aktéři se dohodli na ustavení funkční a činné PS následovně:
Bc. Klára Ujfaluši - ZŠ Břidličná, Mgr. Petr Brulík - ZŠ Rýmařov, Mgr. Hana Měráková - ZŠ spec. Rýmařov, Bc. Ivana
Podzemná - Sociální správa, Mgr. Jana Kulhánková - MŠ Horní Město
Vedoucí PS: Bc. Klára Ujfaluši
Odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání: Bc. Klára Ujfaluši – výuka
IT, aktivní uživatel webových aplikací
Prezenční listinu a podrobnější zápis dokládáme na vlastních dokumentech.
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RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608
Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území
Rýmařovska
Pracovní skupina - Financování
Příprava podkladů pro rozhodování ŘV,
plánování nákladů a identifikace finančních
zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit.
Zástupci obcí a škol
24.9.2018

Složení platformy (instituce)
Datum zřízení platformy
1. Zápis ze zřízení pracovní skupiny: Pracovní skupina Financování
Datum konání pracovní skupiny:

Zápis z platformy pracovní skupiny Financování
V rámci projektu MAP II se uskutečnilo setkání zástupců a navrhovaných členů všech pracovních skupin. Jednotliví
členové byli osloveni realizačním týmem projektu MAP, případně navrženi řediteli školských organizací, či se nominovali
dobrovolně. Jednání se uskutečnilo 24.9.2018 v 15 hodin v zasedací místnosti MAS RÝMAŘOVSKO.
Hlavní manažerka projektu paní I. Lukešová představila realizační tým projektu, jeho náplň práce a poté také
navrhované členy PS. Specifikovala náplň a obsah práce členů PS. Realizační tým se držel doporučení v dokumentu
POSTUPY MAP II – Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání.
Přítomni aktéři se dohodli na ustavení funkční a činné PS následovně:
Pecha Petr - MAS Rýmařovsko, Pleská Leona - Zástupce ORP Rýmařov, Staňková Marcela - Diakonie Rýmařov, Staňková
Štěpánka - Ekonom pedagog Stará Ves
Vedoucí PS: Petr Pecha
Odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání: Mgr. Štěpánka Staňková
– organizuje digitální a počítačové zdroje pro výuku ve třídě, aktivní uživatel webových aplikací
Prezenční listinu a podrobnější zápis dokládáme na vlastních dokumentech.
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RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608
Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území
Rýmařovska
Pracovní skupina - Družiny a volnočasové aktivity
Společné plánování k podpoře volnočasových
aktivit a tvorba místního akčního plánu.
Zástupci organizací zajišťující volnočasové
aktivity, zástupci škol
24.9.2018

Datum zřízení platformy
1. Zápis ze zřízení pracovní skupiny: Pracovní skupina Družiny a volnočasové aktivity
Datum konání pracovní skupiny:

Zápis z platformy pracovní skupiny Družiny a volnočasové aktivity
V rámci projektu MAP II se uskutečnilo setkání zástupců a navrhovaných členů všech pracovních skupin. Jednotliví
členové byli osloveni realizačním týmem projektu MAP, případně navrženi řediteli školských organizací, či se nominovali
dobrovolně. Jednání se uskutečnilo 24.9.2018 v 15 hodin v zasedací místnosti MAS RÝMAŘOVSKO.
Hlavní manažerka projektu paní I. Lukešová představila realizační tým projektu, jeho náplň práce a poté také
navrhované členy PS. Specifikovala náplň a obsah práce členů PS. Realizační tým se držel doporučení v dokumentu
POSTUPY MAP II – Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání.
Přítomni aktéři se dohodli na ustavení funkční a činné PS následovně:
Marcela Pavlová - SVČ Rýmařov, Jiří Taufer - ZUŠ Rýmařov, Michal Vyhlídal – Městské muzeum Rýmařov, Mgr. Alena
Danihelková - TC Praděd Malá Morávka, Eva Cábová - ZŠ Stará Ves
Vedoucí PS: Eva Cábová
Odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání: Jiří Taufer – organizuje
digitální a počítačové zdroje pro výuku na ZUŠ, aktivní uživatel webových aplikací pro výuku, vedení a řízení ZUŠ
Prezenční listinu a podrobnější zápis dokládáme na vlastních dokumentech.
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Složení platformy (instituce)
Datum zřízení platformy
1.

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608
Místní akční plán II - rozvoj vzdělávání na území
Rýmařovska
Pracovní skupina - Rozvoj matematické
gramotnosti
Společné plánování k podpoře matematické
gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
a tvorba místního akčního plánu.
Pracovníci a ředitelé ZŠ a MŠ
24.9.2018

Zápis ze zřízení pracovní skupiny: Pracovní skupina Rozvoj matematické gramotnosti

Datum konání pracovní skupiny:
Zápis z platformy pracovní skupiny Rozvoj matematické gramotnosti
V rámci projektu MAP II se uskutečnilo setkání zástupců a navrhovaných členů všech pracovních skupin. Jednotliví
členové byli osloveni realizačním týmem projektu MAP, případně navrženi řediteli školských organizací, či se nominovali
dobrovolně. Jednání se uskutečnilo 24.9.2018 v 15 hodin v zasedací místnosti MAS RÝMAŘOVSKO.
Hlavní manažerka projektu paní I. Lukešová představila realizační tým projektu, jeho náplň práce a poté také
navrhované členy PS. Specifikovala náplň a obsah práce členů PS. Realizační tým se držel doporučení v dokumentu
POSTUPY MAP II – Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání.
Přítomni aktéři se dohodli na ustavení funkční a činné PS následovně:
Mgr. Markéta Míčková - ZŠ Rýmařov, Mgr. Dagmar Kučerová - ZŠ a MŠ Dolní Moravice, Čechová/Ihnátová - MŠ Velká
Štáhle, Ivana Cafourková - MŠ Malá Morávka, Krčová Jana - MŠ Břidličná
Vedoucí PS: Mgr. Markéta Míčková
Odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání: Mgr. Dagmar Kučerová –
výuka IT, správce školního webu

Prezenční listinu a podrobnější zápis dokládáme na vlastních dokumentech.

