MAS Hustopečsko, o. s.
Nádražní 1/1, 69106, Velké Pavlovice

Zápis z jednání pracovní skupiny – téma Vzdělávání

Datum konání: 4. listopadu 2013, 17:00 hodin.
Místo konání: Zasedací místnost, 1. patro, Městský úřad Hustopeče
Přítomní:
Přemysl Pálka
- Manažer MAS Hustopečsko, o. s. – přednášející
Robert Terrich
- FO, celkový rozvoj
Michal Zich
- Asistent manažera MAS Hustopečsko, o. s.
Brigita Petrášová
- Starostka, Obec Morkůvky  obce, vzdělávání, školství a volnočasové aktivity
Ivana Brabcová
- Zastupitelka, Město Hustopeče  cestovní ruch, turistika a památky
Roman Šafařík
- Poradenské centrum Renvodin  životní prostředí
Vít Nevěděl
- Akce v Rakvicích, o. s.  celkový rozvoj
Martin Kurc
- Akce v Rakvicích, o. s.  celkový rozvoj
Josef Urbánek
- Vinaři Popice / Mužáci aj..  vinařství, příroda, životní prostředí
Marie Kamenská
- Farnost Hustopeče  památky
Zbyněk Háder
- Atletika Hustopeče a DS Bří Mrštíků Boleradice  vzdělávání, školství,
volnočasové aktivity, kultura a sport
Radoslava Obadalová
- Klub přátel historie, o. s., Kobylí  podnikání, volnočasové aktivity,
školství
Hana Potměšilová
- Zastupitelka, Město Hustopeče  vzdělávání, školství, kultura a společenský
život
Beata Piknová
- Občanka, Obec Zaječí  volnočasové aktivity a kultura

1. Představení MAS
2. Informace k analytické části SCLLD
3. Představení Integrovaného regionálního operačního programu


Revitalizace vybraných nemovitých památek




Infrastrukturní opatření pro posílení ochrany, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví
Vybudování, modernizace a rekonstrukce odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků včetně
vybavení pomůckami



Zkvalitnění kapacit pro předškolní vzdělávání



Vybudování, úpravy budov a učeben pro potřeby žáků a studentů se SVP a pořízení kompenzačních
pomůcek



Rozvoj vnitřní konektivity škol a připojení k internetu



Modernizace a rekonstrukce v návaznosti na klíčové kompetence

4. Představení Operačního programu Zaměstnanost


Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb
lokálních zaměstnavatelů



Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a
poradenství pro získání zaměstnání



Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí



Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

5. Představení Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
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MAS Hustopečsko, o. s.
Nádražní 1/1, 69106, Velké Pavlovice
Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP

6. Diskuse


Důležitost spolupráce škol se zaměstnavateli



Problémy v oblasti předškolního vzdělávání – umístění dětí do MŠ



V případě gymnázia žáci většinou odchází na VŠ, spolupráce se zaměstnavateli je obtížná



Problematika znalostí jazyků



Nízká spolupráce mezi školami



Nutnost větší spolupráce mezi školou a rodinou, zlepšení systému žák-učitel-rodič



Nedostatek kapacit pro vzdělávání žáků se zvláštními potřebami



Do budoucna předpokládaný problém s kapacitami ZŠ



Nedostatečné prostory pro pokrytí poptávky po volnočasových aktivitách



Nedostatečné prostředky na rekonstrukce školních budov



Nutnost vytvoření bezbariérových přístupů

7. Závěr
Přemysl Pálka ukončil jednání pracovní skupiny v 19:00 hodin.
Zapsal: Přemysl Pálka
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