REGION HANÁ
ZAPSANÝ SPOLEK

ZÁPIS z PS

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
region.hana@regionhana.cz
mapkonice@regionhana.cz

Název PS:

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a
k rozvoji potenciálu každého žáka

Datum konání:

úterý 11. 09. 2018 od 14:00 hod.
(předpokládaná délka jednání cca 1,5 hodiny)

Místo konání:

zámek Konice (sál v 1. patře)

Číslo zápisu:

I.

Přítomní:

Leona Vrbová, Ladislava Pejřová, Petra Klbiková, Jana Střídová,
Heda Kratochvílová, Kateřina Vičarová

Program jednání:
1) Úvod
2) Představení členů pracovní skupiny
3) Realizace projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II
(informace k projektu)
4) Činnost PS (očekávané výstupy PS)
5) Různé
6) Diskuze
7) Závěr

1)
Kateřina Vičarová zahájila jednání PS. 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 20.
06. 2018 v Konici. Zapisovatelem zápisu byla určena Kateřina Vičarová (hlavní manažer).
2)
Přítomní se vzájemně představili a v krátkosti shrnuli svoje zkušenosti a praxi.
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Přítomní byli seznámeni s projektem Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II, s očekávanými
výstupy a plánovanými aktivitami v horizontu 3 let. Byl nastíněn projekt MAP vzdělávání v ORP Konice, na
který tento projekt plynule navazuje.
4)
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. Vedoucí PS byla zvolena Mgr. Leona Vrbová. Ta byla seznámena s náplní
práce vedoucího PS (svolávání PS, tvorba pozvánky, zápisu, atd). Leona Vrbová 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)
Všichni členové 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
vedoucí PS a předkládat je hl. manažerce projektu. Pracovní skupina byla seznámena s Akční 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.

6)
Dále byla pracovní skupina vedena formou diskuze. Řešili se metodické listy, které byly vytvořeny
v minulém projektu – v nich bude PS pokračovat i nyní – do konce roku 2018 se rozpracují mocniny a
odmocniny.

Závěry, úkoly:
Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu. Dodatečně bude zaslán zápis, akční plán. PS se sejde ještě
minimálně 1x do konce roku 2018.
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Přílohy:
- Pozvánka
- Prezenční listina
- Náplň činností PS

V Náměšti na Hané dne 13. 09. 2018 zapsala:

…………………………………………………………………
Ing. Kateřina Vičarová, v.r.
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