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Zápis z 3. jednání pracovní skupiny  

Rozvoje základního vzdělávání v projektu  

LEPŠÍ KLIMA PRO BOHUMÍNSKO  

 

 

Termín: 8. 6. 2017 v 15 hodin 

Místo: areál golfu BOSPOR v Bohumíně 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

1. Přivítání a sdílení  

2. Návrhy aktivit k naplnění cílů MAP 

3. Společné projekty škol (zpětná vazba k akcím: Den udržitelného rozvoje, 

Šachiáda ZŠ, schůzka školních metodiků prevence atd.) 

4. Diskuse, dotazy 

5. Herní aktivita „Adventure golf“ (vytváření neformálních vztahů členů PS) 

6. Závěr 

 

1. Přivítání a sdílení. 

Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu  

MěÚ Bohumín, zahájila 3. jednání skupiny.  Přivítala všechny přítomné členy  

PS Rozvoj základního vzdělávání a představila čestného hosta ing. Michala 

Lorence, pracovníka Odboru školství, kultury a sportu (správce budov školských 

zařízení). 
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Ing. Michal Lorenc informoval přítomné o plánu oprav a investic, které 

proběhnou během letních prázdnin v budovách bohumínských škol a také 

informoval o současném stavu přípravy žádostí škol o dotace z IROP pro výzvy 

vyhlašované  od podzimu 2017: 

ZŠ Čs. armáda ........učebna dílen, podpora polytechnického vzdělávání 

ZŠ Masarykova.......učebna dílen, podpora polytechnického vzdělávání 

Dům dětí a mládeže Bohumín ….odborné učebny (vazba na povinné klíčové 

kompetence ) 

ZŠ Beneše a ZŠ Skřečoň .................odborné  učebny (počítačová gramotnost 

apod.) 

 

2. Společné plánování. 

Mgr. Stanislava Krpcová, vedoucí PS Rozvoje základního vzdělávání, všem 

přítomným poděkovala za zaslání návrhů aktivit pro stanovení cílů projektu. 

Následně členy PS seznámila s výsledky a návrhy aktivit pro jednotlivé cíle, 

které byly zpracovány a budou dále využity v další fázi projektu.  

Po skončení prezentace návrhů vyzvala vedoucí pracovní skupiny všechny 

přítomné k tomu, aby se vyjádřili a připomínkovali uvedené výsledky. Rozvinula 

se diskuse, členové se zamýšleli nad jednotlivými aktivitami, odůvodňovali 

potřebnost či nepotřebnost jednotlivých aktivit s cílem zlepšit kvalitu 

vzdělávání.  

 

3. Společné projekty škol (zpětná vazba k akcím: Den udržitelného rozvoje, 

Šachiáda ZŠ, schůzka školních metodiků prevence atd.) 

Vedoucí odboru školství Mgr. Pavla Skokanová zhodnotila akce organizované 

zřizovatelem nebo ve spolupráci koordinátorů jednotlivých škol. Jednalo se  

o Den udržitelnosti, který byl naplánován koordinátory EVVO, Šachiádu, 

soutěže podporující finanční gramotnost (Rozumíme penězům, Finanční 

svoboda) či setkání metodiků prevence na MěÚ Bohumín. Všechny realizované 

akce byly hodnoceny kladně a dokazují vzájemnou spolupráci zřizovatele, škol  
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a školských zařízení. Z následné diskuze vyplynula potřeba zpětného 

zhodnocení těchto aktivit a stanovení pravidel pro příští akce (zajištění pitného 

režimu, organizace akce za nepříznivého počasí, organizační zajištění většího 

množství žáků apod.) 

 

4. Diskuse, dotazy.  

Proběhla přátelská a neformální diskuse k projednaným bodům, členové 

pracovní skupiny se vyjádřili k navrhovaným aktivitám. 

V diskusi se věnovali následujícím tématům: 

- DVPP v oblasti inkluze - pomoc kvalifikovaných odborníků z praxe, 

seznámení PP s možnými poruchami a jejich projevy u dětí 

 

- Vzájemná setkávání škol při projektových dnech organizovaných 

koordinátory – nutno měnit každoročně témata a zaměření, propojit 

akce organizované školami jednotlivě a uspořádat je společně (témata 

obrany státu, ochrany člověka za mimořádných situací apod.) 

 

- Tandemová výuka – výhody či nevýhody prezentovaly p. učitelky ZŠ ČSA, 

kde tandemová výuka probíhá v rámci tzv. Šablon 

 

- Zástupce ZŠ Pianeta reagovala na návrh aktivit v oblasti společného 

setkávání žáků při žákovských konferencích s různými tématy a navrhuje 

pro příští školní rok zaměření na historii a dějepis. Jejich žáci se celoročně 

věnují předem stanovenému tématu a pro školní rok 2017/2018 si určili 

dějepis. Mohli by se tedy v rámci společných aktivit propojit s ostatními 

školami ve městě. 

 

 

5. Herní aktivita. 

Členové PS Rozvoj základního vzdělávání nevyužili možnost herní aktivity, již při 

diskusi se rozvinula neformální a velice příznivá atmosféra. 
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6. Závěr. 

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Stanislava Krpcová shrnula výsledky 3. jednání 

skupiny, poděkovala členům za připomínky a další podněty a jednání skupiny 

ukončila. 

 

Přílohy: 

Prezenční listina. 
 

V Bohumíně, 15. 6. 2017 

 

 

 

     Mgr. Stanislava Krpcová 

 Koordinátor – vedoucí pracovní skupiny 

  Rozvoj základního vzdělávání 

   

 


