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Zápis z jednání s ředitelkou Muzea Českého lesa
v Tachově
Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000035
Termín konání
Čas konání
Místo konání
Přítomni

28. března 2017
10:00 – 12:00 hod.
Muzeum Českého lesa
PhDr. Jana Hutníková, Marie Bošková, Blanka Sulimová

Program jednání:
1. Důvod setkání
2. Brainstorming: Spolupráce v ORP Tachov se školami
3. Závěr
Průběh jednání:
1. V úvodu objasnila p. Sulimová důvod schůzky a možnosti projektu MAP v oblasti spolupráce
aktérů ve vzdělávání.
2. Brainstorming: Spolupráce aktérů vzdělávání
- spolupráce s Muzeem je možná
- informovat ředitele ZŠ a MŠ při setkání ředitelů na MěÚ Tachov 5. 4. 2017
- setkání mezi pedagogy uskutečnit poslední týden v srpnu
- ředitele informovat o přesném termínu již v červnu, aby si setkání naplánovali
- požádat školy o nominaci úspěšných pedagogů
- setkání zrealizovat na základě pracovních skupin: čtenářská a matematická gramotnost,
inkluzivní vzdělávání, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí
- požádat školy, aby si připravili malou prezentaci – pochvalu školy: „Co se nám daří.“ v délce
5-10min.
- akci uskutečnit formou workshopu: sdílení dobré praxe, školy nominují zástupce
- setkání cca 2 hodiny, první hodina společné seznámení + představení úspěchu dané školy,
2. hodina: tematické skupiny, kde bude probíhat vzájemná diskuse, předávání zkušeností,
akční plánování možné spolupráce
- skupinu „rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí“ bude vést ředitelka muzea s tématem:
spolupráce škol s ostatními aktéry vzdělávání – konkrétně možná spolupráce s Muzeem
MAS Zlatá cesta, o. p. s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov, tel.: 373 700 804
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3. Závěr: realizátorky projektu poděkovaly paní ředitelce Muzea za čas a nápady. Z jednání bude
napsán zápis a poslán p. ředitelce k odsouhlasení. Na setkání ředitelů města Tachov budou
realizátorky informovat o plánovaném setkání, požádají o nominaci pedagogů a domluví
konkrétní termín setkání.

V Tachově dne 31. 3. 2017
Zapsala: Blanka Sulimová
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