MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE
- SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MŠ A ZŠ ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE
Termín: 16. – 17. května 2017
Místo: Wellness Hotel Frymburk (Frymburk 140, 38279 Frymburk)
PROGRAM AKCE 1. DEN 16. 5. 2017 (úterý)
Hlavní program dne:
(Doprovodný program – tematické exkurze od 9 hodin viz níže)
12,30 – 15,30 jednání Řídícího výboru MAP ORP České Budějovice
15,30 – 16,00 registrace účastníků Setkání v kongresovém sálu
15,30 – 16,00 coffee break v předsálí kongresového sálu
16,00 zahájení pracovního setkání zástupců základních a mateřských škol ORP České Budějovice
16,00 - 16,30 informace o realizaci projektu MAP ORP České Budějovice (Ing. M. Krejčíčková, Ing. J. Mitášová)
16,30- 17,00 aktuální informace Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice – novinky pro
školy, realizované projekty, příprava vzniku excelentních center vzdělávání v Českých Budějovicích (Bc. M. Maťhová)
17,00 - 17,20 informace o realizaci a průběžných výstupech projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) v
Jihočeském kraji, ve vazbě na základní školství a předškolní vzdělávání (Ing. H. Čížek)
17,20 - 17,40 síťování škol a spolupráce se zaměstnavateli podporované Jihočeskou hospodářskou komorou
podporující podnikavost a kreativitu dětí a mládeže (L. Vohradníková, DiS.)
17,40 - 18,00 projekty Jihočeské univerzity na podporu rozvoje předškolního vzdělávání a základního školství, Centra
kolegiální podpory Pedagogické fakulty JU, podpora matematické a čtenářské gramotnosti a pre-gramotnosti (Mgr.
M. Vančura, Ph.D., PhDr. M. Procházka, Ph.D.)
18,00 - 18,30 aktuální a připravované legislativní změny důležité pro předškolní vzdělávání a základní školy z pohledu
škol a zřizovatelů, připravovaný kariérní řád (Mgr. J. Kopecký)
18,30 - 19,00 panelová diskuze, zakončení společného programu 1. pracovního dne setkání
19,00 - 20,00 společná večeře účastníků setkání
20,00 - 22,00 open-space diskuze účastníků setkání a členů pracovních skupin MAP ORP České Budějovice
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021
Kooperační partnerství v rámci projektu „MAP ČB“ tvoří:
Město České Budějovice
MAS Rozkvět,z.s.
MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s.
MAS Pomalší, o.p.s.
MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.
MAS Sdružení Růže, z.s.

Doprovodný program dne:
9,00 -10,30 exkurze Montessori prvky v MŠ (A) pro členy „Pracovní skupiny MŠ“ a další zájemce
9,00 -10,30 exkurze Přírodní zahrady MŠ (B) pro členy „Pracovní skupiny MŠ“ a další zájemce
9,00 -10,30 exkurze Chvilky s němčinou (C) pro členy „Pracovní skupiny MŠ“ a další zájemce
9,00 -10,30 exkurze Čtenářská dílna a klub (D) pro členy „Pracovní skupiny ZŠ“ a další zájemce o téma čtenářská
gramotnost
9,00 -10,30 exkurze Klub zábavné logiky (E) pro členy „Pracovní skupiny ZŠ“ a další zájemce o téma matematická
gramotnost
10,30- 11,30 exkurze Energetický management provozu školy (F) pro ředitele škol a další zájemce
10,30 – 12,00 prezentace kurzu Záchrana života (G) využití demonstrační sady Ambumann - MAS Rozkvět
10,00 – 15,30 exkurze Svět pod hladinou (H) pro zájemce cenově zvýhodněné vstupy
10,00 – 15,30 další individuální program v místě (I) cenově zvýhodněné vstupy Wellness&Spa pro zájemce

PROGRAM AKCE 2. DEN 17. 5. 2017 (středa)
Program dne:
8,00 – 10,00 Morning for Learning: open-space diskuze účastníků setkání a členů pracovních skupin MAP ORP České
Budějovice, řídícího výboru MAP ORP České Budějovice a hostů akce
10,00 zahájení 2. dne pracovního setkání zástupců základních a mateřských škol ORP České Budějovice
10,00 – 10,15 informace o výstupech open-space diskuzí (zástupci pracovních skupin)
10,15 - 11,00 Česká školní inspekce - Partner škol (PhDr. J. Bartošová)
11,00 - 12,00 Změna výuky matematiky odspoda (RNDr. O. Botlík, CSc.)
12,00 – 13,30 společný oběd účastníků setkání
13,30 – 15,00 Agentura pro sociální začleňování – Problematika společného vzdělávání (M. Dobeš, expert pro MAP)
15,00 – 15,45 open-space společné akční plánování v rámci pracovních skupin i tématických skupin
15,45 – 16,00 informace o výstupech open-space akčního plánování
16,00 oficiální ukončení setkání zástupců základních a mateřských škol ORP České Budějovice
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ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Místo realizace setkání: Wellness Hotel Frymburk
Místo realizace exkurze (oblast vzdělávání): Základní škola a Mateřská škola Frymburk
Místo realizace exkurze (Svět pod hladinou a další individuální program v místě): Wellness Hotel Frymburk
(Doprovodný program není povinný, počet osob v rámci jednotlivých exkurzí (A) – (J) omezen, rezervace probíhá
v rámci přihlášení se na akci)
Ubytování pro zájemce: Wellness Hotel Frymburk (kapacita omezena)
check-in 16. 5. od 12 hodin, check-out 17. 5. Do 10 hodin

PROGRAM AKCE VČETNĚ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ PROJEKTU MAP ORP ČB.

Důležité - REGISTRACE:
Akce se může zúčastnit pouze předem registrovaná osoba. Předpokládá se jeden účastník za organizaci.
Registrační formulář pro přihlášení se na akci na stránkách projektu zde:
http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/registrace-akce-map/
Uzávěrka přihlášek 5. 5. 2017.

Těšíme se na setkání!
Ing. Marta Krejčíčková
klíčová manažerka projektu MAP ORP ČB
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