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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

 

 

Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

Místo konání: online, MS Teams 

 

Datum a čas:   23.04.2021, 8:00 hodin 

 

Přítomni: viz prezenční listina a snímek obrazovky 

 

Program:   

1. Přivítání členů PS  

2. Programování ve Scratchi  

3. Projednání Agregovaného popisu potřeb škol  

4. Projednání doplněného návrhu priorit a strategických cílů  

5. Termíny jednání pracovní skupiny 

 

Ad 1) Přivítání členů PS 

 

 Vedoucí pracovní skupiny přivítal na jednání PS jednotlivé členy a zahájil jednání 

pracovní skupiny. 

Ad2) Programování ve Scratchi 

 

 Pracovní skupina KP navrhla prostřednictvím MAPu realizovat seminář na téma 

Programovaní ve Scratchi pro školy zapojené do 1. vlny realizace výuky dle nového RVP 

ZV s podporou nové informatiky. 

 Projednání představy o semináři – časové určení, konkrétní zaměření, počet pedagogů za 

školu, časový rozsah a další – návrhy či podněty zasílat Bc. Synkovi (v kopii Mgr. Iva 

Májková) 

 

Ad3) Projednání Agregovaného popisu potřeb škol 

 

 Výstup z dotazníku, který PS připomínkovala v minulých měsících.  

 Zprávu zpracovala externí společnost – viz. příloha.  

 Na základě těchto výsledků je ještě možno upravit navržené strategické cíle – viz bod 3 
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 Návrhy, podněty či doplnění zasílat v e-mailové komunikaci M.Chalupovi do 10.5.2021, 

ten vše zapracuje a do 15.5.2021 odevzdá realizačnímu týmu projektu 

 

Ad 4) Projednání doplněného návrhu priorit a strategických cílů 

 

 Na základě dohody PS o určení prioritních oblastí a strategických cílů byly tyto 

rozpracovány na konkrétní zaměření a byly přiřazeny indikátory k jejich naplnění. Při 

sestavování tohoto doplnění byly využity pracovní skupinou dříve zpracovaných popisů 

strategických cílů a dříve odsouhlasené indikátory a aktuální poznatky včetně aktuálního 

zacílení strategických cílů. 

 Návrhy, podněty či doplnění zasílat v e-mailové komunikaci M.Chalupovi do 10.5.2021, 

ten vše zapracuje a do 15.5.2021 odevzdá vedení MAPu. 

 

 

Ad 5) Termíny jednání pracovní skupiny 

Posledním termínem pro jednání pracovní skupiny Kariéra v letošním školním roce je: 

 28.5.2021 

 

Zapsal: 23.04.2021  

Ing. Milan Chalupa, vedoucí pracovní skupiny kariérové poradenství     
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