Zápis z workshopu odborných garantů projektu iKAP JMK II
Datum

:

02.07.2021

Čas

:

09:00 – 13:00

Místo konání :

JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Brno

Účastníci

prezenční listina

:

Program workshopu:
1. Aktuality projektu – RT JMK – místnost č. 308
2. Příklady dobré praxe partner 04
• Klíčová aktivita KA03 - Koučovací přístup – místnost č. 501
• Klíčová aktivita KA04-1 - 6 M-překvapení – místnost č. 308
• Klíčová aktivita KA06-1 - Rozpohybujte své mozkové závity v klubu pro nadané
– místnost č. 217
3. Diskuse a různé

V budově JCMM se podařilo zrealizovat workshop odborných garantů projektu iKAP JMK II
na živo.
Prvně byli partneři seznámeni paní Zedníčkovou a panem Pernicou o aktualitách projektu a
byly připomenuty důležité termíny pro dokládání podkladů do IS Pro. Bližší informace
v přiložené prezentaci.
1. Aktuality projektu
Zpráva o realizaci (ZoR)
•

Doplněny podklady ke dvěma drobným připomínkám

Žádost o platbu (ŽoP)
•

Připomínky ze strany ŘO MŠMT jsou očekávány každým dnem

2.MO 03/2021 – 08/2021 na MŠMT dodat do 29.09.2021
Měsíce
Odevzdání do IS Pro Manager
Mzdy za 07/2021
20.08.2021
Mzdy za 08/2021
3. MO
Ostatní za 08/2021
05.09.2021

Vykazování podkladů související s koncem 2.MO:
Monitorovací indikátory:
Vykazování kroužků – roční zpráva o činnosti kroužku – do 30.06.21
Setkání COV (4x/12 měsíců) – zápisy, prezenční listiny
Přehled pořízeného majetku:
Nový formulář – majetek pořízený od 03/21 – vyplnit do 20.07.2021. Pokud jste v tomto období
nenakupovali – tak vložte tuto informaci.
Majetek pořízený po 20.07.2021 řešit individuálně.
Tabulka zrealizovaných aktivit 2.MO
Tabulku majetku a aktivit vložit do KA01-5 Ostatní měsíc 06/2021 do 20.07.2021

Harmonogram aktivit 3. MO – aktualizujte tabulku harmonogramu aktivit pro 3. MO
se zaměřením na nahrazení nezrealizovaných aktivit. Vložte do 20.08.2021 do 07/2021
KA01-4 Změny projektu.
Workshopy a semináře
Harmonogram plánovaných setkání:
Workshop - dvoudenní (Ř SŠ) – 10/2021; 03/2022; 10/2022; 03/2023; 07/2023
Workshop - půldenní (OG partnerů) – 03/2021; 07/2021 P04 – JCMM;
10/2021 P01 – Lipka – předběžně 04.10.2021;
01/2022 P30 – SŠ Brno, Charbulova;
05/2022 P32 – EKO GYMNÁZIUM;
09/2022 P18 – SŠ AC Boskovice;
01/2023; 04/2023
Workshop - dvoudenní (OG partnerů) – 04/2022; 06/2023
Odborný seminář (OG partnerů) – 12/2020; 02/2022; 02/2023
Konference – 05/2023

2. Příklady dobré praxe partner 04
•

Klíčová aktivita KA03 - Koučovací přístup – místnost č. 501
Bylo možné si vyzkoušet individuální koučink či skupinový koučink na slepo. Dále
zde byla lektorka, která se zaměřuje na psychohygienu.

•

Klíčová aktivita KA04-1 - 6 M-překvapení – místnost č. 308
Praktická ukázka využití matematiky v běžném životě. Jak hodiny matematiky
přiblížit žákům – ukázka vzorců obsahu a obvodu kruhu pomocí rozdělování koláče.
Využití žárovek při vysvětlování vztahu „A“, „Nebo“.

•

Klíčová aktivita KA06-1 - Rozpohybujte své mozkové závity v klubu pro nadané
– místnost č. 217

Praktická ukázka několika aktivit pro nadané žáky. Ukázka programu pro prescreening
nadaných žáků.

Vypracovala 07.07.2021
Veronika Zedníčková

