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Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska
Setkání středních škol a základních škol v ORP Nový Jičín v rámci MAP RV
Novojičínska
Místo konání: MěÚ Nový Jičín, Divadelní 1, školicí místnost, 3. patro
Datum konání: 24. dubna 2017 od 13.00 hodin
Zúčastnění: viz prezenční listina
1. Úvod
Ing. Oldřiška Navrátilová přivítala ředitele a výchovné poradce základních škol v obvodu rozšířené
působnosti města Nový Jičín, ředitele a výchovné poradce středních škol působících na území
města Nový Jičín.
2. Průběh setkání
Na březnovém setkání realizačního týmu s řediteli středních škol z Nového Jičína byl vznesen
požadavek na rozšíření spolupráce základních škol se středními školami, propojení jednotlivých
aktivit pořádaných ze strany středních škol pro vycházející žáky. Zapojení pedagogů středních škol
– odborníků do pracovních skupin projektu MAP RV Novojičínska pro oblast zaměřenou
především čtenářskou, jazykovou, matematickou a polytechnickou gramotnost, dále možnost
výměny zkušeností a organizování společných akcí, které budou smysluplné, dostupné
a provázané.
Setkání ředitelů bylo doplněno prezentacemi jednotlivých středních škol s uvedením termínu
Dnů otevřených dveří, Projektových dnů, Přehlídek profesí apod. – viz příloha. V případě
nevyhovujících termínů si mohou ředitelé ZŠ domluvit jiné termíny, jiný tematické okruhy i jiný
rozsah hodin, případně domluvit i projektový den na jejich školách.
- Prezentace SŠ technické a zemědělské Nový Jičín, p.o. – PaedDr. Kusý
- Prezentace Mendelova střední škola Nový Jičín, p.o. – Mgr. Tylová, Mgr. Kubiszová
- Prezentace OU a PŠ Nový Jičín, p.o. – Mgr. Šustalová, Mgr. Pospěchová
- Prezentace EDUCA – SOŠ s.r.o. – Ing. Císař, Mgr. Bezděková
- Prezentace Gymnázium a SOŠ Nový Jičín, p.o. – Mgr. Zdeněk Man
3. Požadavky ze strany přítomných ředitelů škol
Vytvořit kalendář akcí – otevřený, který bude možno doplňovat, propojit jednotlivé akce za účasti
úřadu práce, spojit účast škol z okolních obcí s návštěvou divadla, kina, knihovny, účast ředitelů
středních škol na třídních schůzkách vycházejících ročníků. V současné době je „Kalendář akcí „
zveřejněn na web https://www.novyjicin.cz/mistni-akcni-plan/
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4. Spolupráce s KAP – Ing. Cahelová
O spolupráci a realizaci krajských akčních plánů v oblasti vzdělávání, o podpoře školních akčních
plánů (ŠAP), jejich vyhodnocování, zpracování regionálních specifik hovořila Ing. Cahelová,
projektová manažerka MAP RV Novojičínska.
ŠAP (školní akční plány) budou zahrnovat všechny povinné oblasti intervencí, možnost zapojení
se do IPo (individuální projekty ostatní). Nastínila příležitosti a možnosti získání finančních
prostředků pro školu v rámci IPo (individuální projekty ostatní). Zapojení základních škol do ŠAP
(školních akčních plánů), zájem o spolupráci se středními školami, v jakých oblastech, dát na
vědomí realizačnímu týmu MAP rozvoje vzdělávání Novojičínska Ing. Navrátilové, e-mail:
o.navrat@novyjicin-town.cz, tel. 556 768 218 do 12. května 2017.
Doporučila ředitelům k odkaz na web http://www.msk.cz/assets/dotace_eu/kap.pdf, MSK
„Dokument krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“.
5. Dotazníkové šetření pro ředitele základních škol
K otázce uspořádání dalšího navazujícího semináře k problematice inkluzivního vzdělávání –
zájem projevila nadpoloviční většina ředitelů.
Zjištění zájmu o uspořádání semináře o nadaných dětech ve spolupráci s Menzou ČR s termínem
konání – zájem projevila více jak polovina ředitelů ZŠ s termínem uspořádání semináře září, říjen
2017.

2 přílohy
Přehled akcí pořádaných středními školami
Návrhy projektů pro tematická partnerství a sítě – KAP Moravskoslezsko

V Novém Jičíně dne 25.4.2017
Zápis zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, Věra Vágnerová
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