Jednání pracovní skupiny neformální a zájmové vzdělávání
zápis č. 3
DOTEK, Horní Maršov, 7. 1. 2020, od 8:30
Program:
1. Plnění úkolů z minulého jednání PS
2. Příprava aktivit PS na rok 2020
3. Různé, diskuse

V úvodu jednání došlo k představení nového člena RT MAP Trutnovsko II. Petra Záliše.
1. Plnění úkolů z minulého jednání PS
• Vedoucí PS Jiří Kulich provedl bilanci plnění úkolů
2. Příprava aktivit PS na rok 2020
• Vytyčeno bylo hlavní směřování činnosti PS:
o Posílení neformálního a zájmového vzdělávání (dále NZV)
o Propojování NZV se vzděláváním školním
o Postup ohledně posílení místně zakotveného učení (MZU) – do konce ledna mít
hotové oslovení potenciálních zájemců, v únoru je oslovit
• Stanovení termínu 4. jednání PS NZV na 31.3. od 9:00 hodin v Horním Maršově
• Stanovení termínu Sdílecího setkání učitelů k tématu MZU na 15. 4. 2020 od 14:00 v Horním
Maršově
• Výhledově na podzim proběhne setkání učitelů k tématu MZU na ZŠ Žacléř

3. Různé, diskuze
•

Jednání se zaměřilo na implementační aktivity k MZU:
o Důležité vymyslet způsob komunikace se školami – jak odstranit počáteční bariéru
o Vytvořit síť osobních kontaktů
- Nezasíťujeme všechny, tak aspoň ty aktivní
- S vytipováním aktivních lidí mohou pomoci i ředitelé škol, například na setkání
5. 2. 2020 v Hajnici
o Předpoklad: v první fázi se najdou 3–4 aktivní jedinci v ORP
• Jiří Kulich představil materiál k principům MZU (viz příloha)
• V první fázi se zaměříme zejména na zapojení škol
• Z příkladů dobré praxe vyextrahovat metodiku pro region
• Pro učitele by to měla být podpora, „otevřené dveře“, ne další povinnost
• Inspirací mohou být konference s krátkými prezentacemi dobré praxe (příklad – akce
v broumovském Dřevníku)
• Aktivity v rámci posílení MZU nemusí probíhat jen v „terénu“, ale i s lektory na
školách
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Úkoly do příštího jednání:
• Klára Stejskalová sepíše oslovovací dopis a pošle ho PS k doplnění
• Dopis bude představen na setkání s řediteli 5. 2. 2020, a poté dopis rozešleme
• Vytvoření sdílecí tabulky pro členy PS – přehled o tom, kolik lidí se už zapojilo – zajistí
pracovníci MAS
• Jiří a Hana Kulichovi připraví návrh programu sdílecího setkání 15. 4. 2020 a pošlou ostatním
k připomínkám
• Radovan Vlček osloví případné zájemce na školách v Bernarticích, Chvalči a v Trutnově (ZŠ
kpt. Jaroše, Komenského a Frimla)
• Eva Hrubá a Klára Stejskalová zkusí vytipovat zájemce na školách v Poříčí, Vlčicích, Janských
Lázních, Peci, Svobodě, Chotěvicích, Markoušovicích, Velkých Svatoňovicích, Hajnici a
v Trutnově (V Domcích a Voletiny)
• Hana a Jiří Kulichovi osloví případné zájemce na školách v Horním Maršově, Pilníkově,
Mladých Bukách a Jiřího Svobodu (Gymnázium Trutnov)
• MAS osloví Úpici (dvě ZŠ a gymnázium), Rtyni v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice, Radvanice,
Jívku, Batňovice, Havlovice, Libňatov a ZŠ Mládežnická Trutnov.
• Na příštím jednání se zaměříme na posílení NZV, mj. prodiskutujeme vytvoření společné
nabídky programů pro školy
Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Principy MZU jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Příští setkání PS se bude konat 31. 3. 2020 9:00 Dotek Horní Maršov

Zapsali: Barbora Procházková a Petr Záliš
Dne 9. 1. 2020
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