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Z Á P I S  z  P S  

 

Název PS:  Pracovní skupina PRO ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A 
ŽÁKŮ V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH A EVVO 

 
Datum konání: středa 24. 10. 2018 od 14:00 hod.    
   (předpokládaná délka jednání cca 1,5 hodiny) 

 

Místo konání:  zasedací místnost KK DUHA u hradeb v 1. patře budovy 
na Školní ulici 4, Prostějov   

 
Číslo zápisu: I. 
 
Přítomní: 

Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Jaroslav Vašíček, Mgr. Radomír Palát, Petra Orálková, Mgr. Simona Zapletalová, 

Mgr. Kamila Hlaviznová, Mgr. Bc. Tereza Zajíčková, Mgr. Zdeňka Navrátilová, Mgr. Hana Navrátilová 

Omluven: Mgr. Václav Kubeček - ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, 

Program jednání: 

1) Úvod 

2) Představení členů pracovní skupiny 

3) Realizace projektu (informace k projektu) 

4) Činnost PS (očekávané výstupy PS) 

5) Různé 

6) Diskuze 

7) Závěr 
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1) Úvod 

Jaroslav Brzák zahájil jednání PS, a představil Miroslavu Zapletalovou (hlavní manažerka projektu MAP 

Prostějov). Přítomní byli přivítáni a byl jim představen program jednání. Zároveň byli informováni, že PS a 

její členové byli ustanoveni na setkání ŘV (Řídícího výboru) projektu MAP dne 01. 10. 2018 v Prostějově. 

Zapisovatelem zápisu byl určen Jaroslav Brzák (hlavní manažer MAS Region HANÁ a zároveň patron PS). 

 

2) Představení členů pracovní skupiny 

Přítomní se vzájemně představili a v krátkosti shrnuli svoje zkušenosti a praxi. 

 

3) Realizace projektu (informace k projektu) 

Přítomní byli seznámeni s projektem Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov, s očekávanými 

výstupy a plánovanými aktivitami v horizontu 3 let. Byl nastíněn projekt MAP I vzdělávání v ORP Prostějov, 

na který tento projekt plynule navazuje. 

 

4) Činnost PS (očekávané výstupy PS) 

Přítomní byli podrobně seznámeni s činností PS a její úlohou v projektu, včetně spolupráce s ostatními PS a 

předkládání výstupů Řídícímu výboru projektu. Hlavní manažerka projektu připravila pro PS výčet činností, 

které kopírují postupy MAP II. Vedoucím PS byl zvolen Mgr. Radomír Palát. Ten byl seznámen s náplní práce 

vedoucího PS (svolávání PS, tvorba pozvánky, zápisu, atd). Mgr. Radomír Palát jako pedagog s více jak 5ti 

letou praxí ve školství doloží svůj strukturovaný životopis. Ostatní členové PS byli seznámeni s náplní práce 

člena PS a jeho odpovědností/povinností. Vedoucí PS bude zpravodajem pro Řídící výbor MAP. 

 

5) Různé 

Všichni členové již dříve podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů, které budou použity pouze pro 

potřeby projektu a po dobu realizace projektu. Členové byli seznámeni s výkazy práce, které bude 

shromažďovat patron PS  - Jaroslav Brzák a předkládat je hl. manažerce projektu.  

Pracovní skupina byla seznámena s Akčním plánem, který byl vytvořen v rámci projektu MAP I. PS provede 

revizi a aktualizaci akčního plánu. PS bude plánovat náklady a zejména identifikovat finanční zdroje pro 

realizaci naplánovaných aktivit v akčním plánu / Strategickém rámci MAP do roku 2023. 

V rámci diskuse jednotliví členové představili, jakým způsobem je u nich na škole realizován Den země. Část 

škol (cca 21) každoročně tuto aktivitu realizuje ve spolupráci s IRIS Prostějov, kdy myjí k dispozici zkušené 
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lektory. Nákladem je potom lektorné za jednoho žáka. Část škol si aktivitu v různém rozsahu realizuje 

vlastními silami. Například ZŠ Valenty v Prostějově aktivitu realizují vlastními silami, s náklady 

představujícími náklady na materiál, ceny apod. Existuje zde možnost podpory aktivity přes šablony, bude 

zde možnost část aktivit podpořit v rámci MAP. 

Byla představena aktivita podpořená z MAP, a zařazená i do akčního plánu – sázení stromů. V letošním roce 

proběhlo na části škol sázení lip k výročí republiky. V příštím roce bude aktivita pokračovat sázením 

ovocných stromů. 

Dalším tématem, jehož zařazení do akčního plánu všichni přivítali, je pravidelné setkávání učitelů 

přírodovědných oborů, k výměně zkušeností. Dříve probíhalo setkávání kabinetů, dnes přenos zkušeností 

není dostatečný. 

Mezi dalšími diskutovanými aktivitami byla např. tematická exkurze pro učitele. 

 

6) Diskuze 

Dále byla pracovní skupina vedena formou diskuze. 

 

Závěry, úkoly:  

Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu. Dodatečně bude zaslán zápis, akční plán.  

PS si dala za úkol navrhnout další aktivity do Akčního plánu pro následnou implementaci. Návrhy je možné 

posílat na adresu ps.pv.evvo@regionhana.cz nebo jarek.brzak@regionhana.cz do 8. 11. 2018. 

Další setkání PS je naplánováno v měsíci listopadu, o termínu necháme hlasovat prostřednictvím e-mailu. 

 

 

V Náměšti na Hané dne 24. 10. 2018 zapsal: 

 

Jaroslav Brzák 
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