Zápis ze schůzky pracovní skupiny vzdělávání obvod II. Slezská Ostrava
Místo schůzky:

Kulturní dům Muglinov, Na Druhém 358/4, 712 00 Ostrava

Datum schůzky

3.10.2016

Čas schůzky:

13:00 - 14:30

Organizátor akce:

SM Ostrava a ASZ

Hlavní témata:
1) PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÉHO PORADENSTVÍ ASZ PRO KPSLV
2) PROJEKT MŠ
3) PROJEKT RRP-OV
● Organizační schéma ŠPP
● Pravidelná setkávání odborníků v rámci obvodu
● Povinná publicita
● KA 4 vzdělávání a osvětová činnost

1) PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÉHO PORADENSTVÍ ASZ PRO KPSLV
Typ
sdělení
Informace

Popis sdělení
Lokální expertka OPVVV z Agentury pro sociální
začleňování paní Mgr. Helena Schaumannová představila
výzvy OPVVV pro KPSVL I, II

Odpovědná
osoba
Mgr. Helena
Schaumannová

Dále byly prezentovány výzvy mimo KPSVL
● Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
● Podpora žáků se zdravotním postižením I
(Implementace APIV)
Informace

Pozor na vznik duplicit v rámci dvojího financování při
zapojení do více projektů.

Mgr. Helena
Schaumannová

Příklad:
Projekt “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava” klíčová aktivita vzdělávání pedagogických
pracovníků, tzn. v rámci více projektů nesmí stejný
zaměstnanec absolvovat stejný nebo tématicky podobný
kurz
Informace

Prezentace Mgr. Heleny Schaumannové je přílohou zápisu

Mgr. Helena
Schaumannová

Informace

Kontakt na expertku projektového poradenství
paní Mgr. Helenu Schaumannovou

Mgr. Helena
Schaumannová

email: schaumannova.helena@vlada.cz
2) PROJEKT MŠ
Typ
sdělení
Informace

Popis sdělení

Odpovědná
osoba

Statutární přesto Ostrava připravuje podání projektové
žádosti do výzvy KPSVL I s partnerskými MŠ, ukončení
podání žádosti k 9. 12. 2016

Mgr. Jiřina
Chlebková

3) PROJEKT “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava” (RRP-OV)
Organizační schéma ŠPP
Typ
sdělení
informace

Popis sdělení

Odpovědná
osoba

Organizační schéma ŠPP je přílohou zápisu pro ředitele ZŠ
zapojeným v projektu

Mgr. Jiřina
Chlebková

Pravidelná setkávání odborníků
Typ
sdělení
informace

Popis sdělení

Odpovědná
osoba

Pravidelná setkávání odborníků v rámci obvodu koordinuje
určený pracovník PZŠ
Ředitelé ZŠ budou vždy o těchto setkávání informování
prostřednictvím emailu koordinátorem setkání.

Povinná publicita
Typ
sdělení
úkol

Popis sdělení

Odpovědná
osoba

V rámci dodržení pravidel publicity prosíme o následující:
● vyvěsit informace o projektu na webové stránky
školy - text dodán ředitelům ZŠ zapojeným v projektu
RRP-OV v příloze zápisu

Mgr. Minksová

●

vyvěsit v budově ZŠ na viditelném místě plakát o
rozměru A3 = náhled dodán ředitelům ZŠ zapojeným
projektu v příloze zápisu, tisk a dodání plakátu bude
zajištěn administrativním týmem

KA 4 vzdělávání a osvětová činnost
Typ
sdělení
informace

inforrmace

Popis sdělení

Odpovědná
osoba

Na základě evidence většího počtu nepodepsaných
informovaných souhlasů s činností ŠPP na některých ZŠ
budou na žádost ředitelů ZŠ pořádány besedy a workshopy
pro rodiče, v rámci kterých bude představena činnost ŠPP a
vznik nových odborných pozic v rámci projektu RRP-OV

Mgr. Krakovková

Dále byl pro tuto situaci vytvořen “osvětový” letáček, který
má rodičům přiblížit činnost ŠPP a vznik nových pozic - leták
dodán v příloze zápisu

Mgr. Minksová

Do konce října je potřeba zaslat vyplněné záznamové
archy dotazníků “Hodnocení v oblasti inkluze ZŠ” paní
Krakovkové, toto měření proběhne i na konci projektu
RRP-OV

Mgr. Krakovková

Ředitelé ZŠ
Vyplněné dotazníky je nutné uchovat na každé ZŠ v případě
možné kontroly na místě.

Příloha zápisu obsahuje:
● prezentace ASZ
● organizační schéma ŠPP
● schéma setkávání odborníků - školní psychologové
● povinná publicita
● “osvětový” leták

