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Zápis 
 

Pracovní skupina 

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš  

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000677 

23. 3. 2017, zasedací místnost MěÚ, Kamenná 52, Aš 

Přítomní: viz prezenční listina 

 

Program:  

1) Úvodní slovo 

2) Informace o seminářích 

3) Strategický rámec 

4) Novinky v rámci MAP 

 

1) Úvodní slovo pronesla manažerka projektu Martina Pospíšilová, přivítala účastníky 

a poprosila, aby se přítomní zapsali do prezenční listiny. 

 

2) Manažerka informovala o plánovaných seminářích a upřesnila termíny jednotlivých 

školení a také informovala o dalších připravovaných seminářích. Přesné termíny školení 

budou zaslány členům pracovní skupiny elektronicky v přehledné tabulce a jsou součástí 

jako příloha tohoto zápisu. V úterý 21.3. proběhl seminář Komunikace, konflikt a 

asertivita ve školní třídě, na který velmi pozitivně reagovali jeho účastníci a zároveň 

projevili zájem o seminář s názvem Nenásilná komunikace. 

 

3) Předmětem pracovní skupiny MAP byla dále tvorba 2. verze strategického rámce. 

Účastníci pracovní skupiny byli vyzváni k shrnutí výčtu jejich plánovaných projektů. 

Členové dostali ještě prostor k dalšímu vyjádření či doplnění nápadů na projekty, které 

mohou zaslat emailem a to do pondělí 27. 3. 2017. Dále byli upozorněni na to, že další 

aktualizace strategického rámce bude za půl roku. 

 

4) Manažerka informovala o připravovaných výzvách na MAP II. a implementaci MAPu. 

Přítomní se shodli na přání i dále se setkávat se a řešit překážky vznikající v praxi, řešit 

problémy s rodiči, sdílet nápady a zkušenosti atd. 

 

Další jednání pracovní skupiny proběhne 27. 4. 2017 v 8 hodin na městském úřadě Aš. 

 

Na závěr Martina Pospíšilová poděkovala všem za účast a rozloučila se. 

 

Zapsala Petra Matrasová  

 

Přílohy:  prezenční listina 

tabulka – Semináře MAP 
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Semináře MAP 

Datum Čas Kde Název 

27.3.2017 13:00 
ZUŠ Roberta Schumanna 

Aš 
Velikonční zdobení 

30.3.2017 13:00 Krásná - kabiny Metoda NTC 

10.4.2017   Laritma?, Muzeum? Inkluze - pro veřejnost 

27.4.2017 14:00   Bezpečná škola 

21.4.2017   ZŠ Okružní 
Sfumato 

22.4.2017   ZŠ Okružní 

18.5.2017 
13:00 Krásná Práce s Hlasem 

19.5.2017 

květen - 

červen 
    

Metoda Hejného (3 kurzy 

- MŠ, ZŠ 1. a 2 stupeň) 

9.6.2017   ZŠ Okružní 
Sfumato 

10.6.2017   ZŠ Okružní 

?     
Škola paměti 

www.trenovanipameti.cz 

?     Nenásilná komunikace 

červen     Metoda NTC 2 

září     Metoda NTC 3 

 

 


