
 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113 

Zápis z 1. pracovního setkání pracovní skupiny Přírodní vědy, 

environmentální výchova 

 

Místo realizace:   Region HANÁ, z.s., Náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané 

  

Datum a čas realizované akce: 11. 10. 2016 13:00 – 14:30  

Fotodokumentace: viz.  příloha č.1 

Přítomní:viz. příloha č. 2 prezenční listina 

Na začátku setkání byli představeni všichni přítomní. Poté si vzala slovo Ing. Ludmila Solovská, která 

představila aktivity MAS Region HANÁ z.s. Dále souhrnně popsala MAP vzdělávání v ORP Konice. 

Členové skupiny obdrželi materiály k nastudování – Strategický rámec a Bulletin č. 2, kde jsou 

podrobně popsána povinná, doporučená a volitelná opatření včetně příkladů dobré praxe.  

Ing. Jaroslav Brzák seznámil členy s činností a podmínkami pracovní skupiny. Dále nastínil možné 

očekávané výstupy a aktivity pracovní skupiny. Členové skupiny dostali informace o webových 

stránkách MAS Region HANÁ, kde jsou umístěny veškeré aktuality, dokumenty a materiály.  

Pro malý počet členů skupiny se nedomluvil zatím další termín setkání a členové dostali za úkol 

oslovit pedagogy jiných škol a získat tak další členy pracovní skupiny. Ing. Ludmila Solovská přislíbila 

členům skupiny zaslání kontaktů členů pracovní skupiny i kontaktů na ostatní ZŠ v ORP Konice. 

Členové pracovní skupiny se shodli na následném postupu: 

 prostudují všechny materiály, které jim byly dodány 

 budou spolu vzájemně komunikovat prostřednictvím telefonu či emailu 

 návrh na školení v rámci EV 

 návrhy programů na environmentální vzdělávání 

 vytipují školy, které se zabývají environmentálním vzděláním, Zelené školy či školy s dobrým 

projektem na environmentální vzdělávání  

 návrh vhodných ekologů na besedy, workshopy 

 vedoucí pracovní skupiny na základě předchozí komunikace s členy skupiny určí téma-

opatření, které bude diskutováno na dalším setkání a s tímto vybraným tématem obeznámí 

ostatní členy skupiny  

 možné semináře (únor, březen): 

 – 1. Seminář na EV (projekty, školy, které se v této oblasti pohybují a úspěšně realizují) 

- 2. Seminář na přírodní vědy (platforma učitelů zeměpisu, přírodopisu a fyziky, předání 

příkladů dobré praxe, odborníci v dané oblasti)  

 

 

Zapsala dne 15. 10. 2016      Bc. Mgr. Jiřina Gallasová 

 


