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Ostrava 22. 3. 2011	


Klíčová	  akDvita	  č.	  1	  

• PSPP1,	  PSPP2,	  PSPP3	  
• Monitorovací	  ukazatele	  jsou	  již	  splněny	  

• PSPP1	  -‐	  letní	  semestr,	  30	  účastníků	  



Ostrava 22. 3. 2011	


Klíčová	  akDvita	  č.	  2	  
• Podpora	  spolupráce	  VŠ	  se	  ZŠ	  a	  SŠ	  v	  rámci	  nabízených	  

poradenských	  služeb	  -‐	  příprava	  a	  realizace	  
poradenských	  workshopů	  a	  vytvoření	  elektronické	  
poradenské	  databáze	  

• rozsah	  workshopu	  40	  hod.	  (8-‐12	  hodin	  prezenční	  
výuky,	  28-‐32	  hodin	  distanční	  výuky)	  

• Nutnost	  zajisDt	  75	  workshopů	  a	  1527	  účastníků!	  
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Klíčová	  akDvita	  č.	  2	  
• 1.	  běh	  -‐	  190	  účastníků	  
• 2.	  běh	  -‐	  458	  účastníků	  /	  450	  úspěšných	  
• 3.	  běh	  -‐	  224	  přihlášených	  účastníků	  

• celkem	  884	  přihlášených	  účastníků,	  50	  kurzů	  (16,9	  
osob	  na	  1	  kurz)	  
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Klíčová	  akDvita	  č.	  2	  

• Předávání	  cerDfikátů	  -‐	  20.	  12.	  2010	  
• Předávání	  cerDfikátů	  za	  3.	  běh	  -‐	  září	  2011	  
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Klíčová	  akDvita	  č.	  3	  
• CerDfikační	  kurz	  pro	  cvičné	  učitele	  
• Konání:	  duben	  -‐	  květen	  2011	  
• Minimálně	  21	  účastníků	  

• Zúčastnit	  se	  alespoň	  poloviny	  prezenčních	  tutoriálů	  
• Náslechová	  hodina	  
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Klíčová	  akDvita	  č.	  3	  • Předběžné	  termíny:	  
•  15.4.	  od	  14:30	  Místo:	  Wichterlovo	  gymnázium,	  Čs.exilu,	  Ostrava-‐Poruba	  -‐	  	  Všeobecný	  základ	  

2.	  a	  3.	  st.	  	  Netolička	  (2.stupeň)	  

•  18.4.	  od	  14:30	  Místo:	  Wichterlovo	  gymnázium,	  Čs.exilu,	  Ostrava-‐Poruba	  -‐	  Vedení	  praxí	  2.a	  
3.st	  -‐	  Netolička	  (2.stupeň)	  

•  20.4.	  OU	  -‐	  Vedení	  praxí	  2.a	  3.st	  -‐	  Solárová	  

•  28.4.	  OU	  -‐	  Nadaní	  žáci	  -‐	  Kovářová	  

•  6.5.	  OU	  -‐	  Všeobecný	  základ	  1.	  st.	  Seberová	  Alena,	  Göbelová	  Taťána	  	  

•  13.5.	  OU	  -‐	  Nadaní	  žáci	  -‐	  Klugová	  

•  20.5.	  OU	  -‐	  Vedení	  praxí	  1.st.	  -‐	  Šimík	  Ondřej,	  Švrčková	  Marie	  
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Klíčová	  akDvita	  č.	  4	  

• Elektronická	  databáze	  pro	  pedagogické	  a	  odborné	  
praxe,	  databáze	  materiálů	  

• Výběrové	  řízení	  na	  tvorbu	  databáze	  	  
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Klíčová	  akDvita	  č.	  5	  

• Specializovaná	  střediska	  praxí	  
• Výběrové	  řízení	  (prázdniny	  2010)	  
• Realizace	  -‐	  září	  2010	  až	  březen	  2011	  
• Proškolení	  	  



Ostrava 22. 3. 2011	


Klíčová	  akDvita	  č.	  5	  
• ZŠ	  -‐	  UL.	  MATIČNÍ,	  MORAVSKÁ	  OSTRAVA	  

• ZŠ	  -‐	  UL.	  KPT.VAJDY,	  OSTRAVA-‐ZÁBŘEH	  
• GYMNÁZIUM	  HLADNOV	  -‐	  UL.	  HLADNOVSKÁ,	  SLEZSKÁ	  OSTRAVA	  

• ZŠ	  A	  MŠ-‐	  UL.BOHUMÍRA	  DVORSKÉHO,	  OSTRAVA	  -‐	  BĚLSKÝ	  LES	  

• ZŠ	  -‐	  UL.	  SLEZSKÁ,	  TŘINEC	  
• AHOL	  -‐	  SŠ	  GASTRONOMIE,	  TURISMU	  A	  LÁZEŇSTVÍ-‐	  UL.	  DUŠNÍ,	  

OSTRAVA	  -‐	  VÍTKOVICE	  



...děkuji	  za	  pozornost	  
Mgr.	  RosDslav	  FojHk,	  PhD.	  
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