Zápis
ze 3. semináře k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
jednací sál Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1. patro, č. dveří 174
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
14. června 2011
Přítomní:

dle prezenčních listin

Program:

1. zahájení, přivítání účastníků a hostů – Ing. Tomáš Vlášek
2. prezentace projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji a jeho
aktivit v roce 2011 – Mgr. Ludmila Novotná
3. představení realizačního týmu – Ing. Tomáš Vlášek
4. diskuse
5. závěr

ad 1. zahájení, přivítání účastníků a hostů
3. seminář k projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji zahájil Ing. Tomáš Vlášek,
hlavní manažer projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. Seminář vedla Mgr.
Ludmila Novotná.
Ing. Tomáš Vlášek představil přítomné hosty:
JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje
Ing. Ladislav Vítek, vedoucí oddělení organizace školství OŠMS KÚPK
Mgr. Iva Turková, zástupce OŠMT Magistrátu města Plzně
Mgr. Irena Kroftová, vedoucí oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚ PK
Účastníky semináře pozdravila JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí OŠMS KÚPK.
Středisko služeb, Plzeň, Částkova 78 získalo finanční prostředky z Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském
kraji“. Projekt, realizovaný od 1. 4. 2010 do 30. 10. 2011, podporuje a rozvíjí odborný růst
mimořádně nadaných žáků a vybraných pedagogů z Plzeňského kraje v oblastech
přírodovědných, společenskovědních, jazykových a uměleckých. Tento projekt neběží
v žádném jiném kraji.

ad 2. prezentace projektu
Prezentace projektu je součástí tohoto zápisu.
Účastníci měli možnost shlédnout reportáž TV R1 ZAK a průběžně také fotografickou
prezentaci z odborných kempů konaných v roce 2010.
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V roce 2011 se uskuteční kempy přírodovědných, společenskovědních oborů, jazykové kempy
a nově Letní hudební kurzy.
Termín konání kempů v roce 2011:
22. – 26. 8. 2011, umělecké obory do 27. 8. 2011
Místo konání:
ubytování a polopenze na VOŠ a SPŠ elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85
Místa výuky:
přírodovědné obory – FPE ZČU v Plzni
společenskovědní obory budou vyjíždět do terénu (Plzeňský, Karlovarský kraj, Praha)
jazykové kempy – KCVJŠ Plzeň
letní hudební kurzy – Dům hudby Plzeň
Stravování formou oběda:
v blízkosti místa výuky, společenskovědní obory na trase výjezdů
Doprovodný program:
deskové hry, program vedený psychology – hry na seznámení a spolupráci, kultura, výjezdy
Rámcové programy jednotlivých kempů a kurzů jsou vyvěšeny na webových stránkách projektu.
Účastníci mají možnost se k nim vyjádřit, případně podávat svoje návrhy. Podrobné a konkrétní
budou zveřejněny do konce měsíce června.
Podrobné informace a pokyny pro účastníky kempů budou odeslány e-mailovou poštou
začátkem srpna. Pozornost věnovat zejména vyplnění Prohlášení o bezinfekčnosti a Prohlášení
o odpovědnosti za škodu. Vyplněné přivezou účastníci s sebou a odevzdají u prezence při
zahájení kempů a kurzů.
Zahájení 22. 8. ve dvou vlnách:
9:15 – přírodovědné, společenskovědní a jazykové kempy (prezence 8:00-9:00)
10:00 – Letní hudební kurzy (prezence 9:00-10:00)
Účastníci si mohou navrhovat a domlouvat spolubydlící na pokoji. Svoje požadavky posílejte emailem na info@podporatalentu.cz.
Přecházení mezi jednotlivými aktivitami je možné v případě, že se žák zúčastnil několika
krajských kol soutěží – nutná dohoda s metodiky daných kempů a kurzů.
Samostatné odcházení z kempů (v případě, že nepožadujete ubytování) nebo po skončení
kempů a kurzů musí být zaznamenané zákonnými zástupci na vstupním listu, který účastníci
obdrží začátkem srpna e-mailovou poštou.
Plnoletí žáci si podepisují Prohlášení sami.
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ad 3. představení realizačního týmu
Hlavní manažer:

Ing. Tomáš Vlášek, ředitel SSŠP

Odborní manažeři:
přírodovědné obory
(matematiky, fyzika, programování)

PaedDr. Josef Kepka, CSc., ZČU v Plzni

přírodovědné obory (biologie, chemie)

RNDr. Jiří Cais, ředitel KCVJŠ Plzeň

společenskovědní obory
(zeměpis, dějepis, český jazyk)

Mgr. Ludmila Novotná, OŠMS KÚPK

cizí jazyky
(angličtina, němčina, francouzština)

PaedDr. Ladislav Voldřich, KCVJŠ Plzeň

umělecké obory
(hra na akordeon, klavír, smyčce, kytaru)

Bc. Václava Zelenková, OŠMS KÚPK

Finanční manažer:

Zdeňka Stehlíková, SSŠ Plzeň

Ekonomický pracovník

Martina Beštová, SSŠ Plzeň

Administrativní pracovník:

Bc. Václava Zelenková, OŠMS KÚPK

Jednotliví odborní manažeři představili svoje týmy metodiků a nastínili program:
přírodovědné obory
matematika
PaedDr. Naděžda Kubešová, Gymnázium L.Pika, Plzeň, Opavská 21
fyzika
PaedDr. Josef Kepka, CSc., Katedra obecné fyziky FPE, ZČU v Plzni
programování
RNDr. Václav Kohout, Katedra matematiky FPE, ZČU v Plzni
biologie
RNDr. Jiří Cais, KCVJŠ Plzeň
chemie
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., Katedra chemie FPE, ZČU v Plzni
společensko vědní obory
zeměpis
PaedDr. Jiří Suda, Katedra geografie FPE, ZČU v Plzni
dějepis
PaedDr. Ladislav Voldřich, KCVJŠ Plzeň
český jazyk
PaedDr. Eva Schneiderová, NIDM MŠMT Praha, Talentcentrum
cizí jazyky
angličtina
němčina
francouzština

Mgr. Anna Kůsová, KCVJŠ Plzeň
Mgr. Kateřina Syslová, KCVJŠ Plzeň
Mgr. Eliška Fajtová, KCVJŠ Plzeň
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letní hudební kurzy
akordeon
klavír
kytara
smyčcové nástroje

Martina Jindrová, ZUŠ, Plzeň, Sokolovská
Naďa Urbanová, ZUŠ B. Smetany Plzeň, Revoluční
Alena Kozáková, ZUŠ, Plzeň, Chválenická
Miloslav Esterle, ZUŠ Starý Plzenec

ad 4. diskuse
Účastníci volili neformální individuální rozhovory s metodiky a odbornými manažery po skončení
oficiálního jednání.
ad 5. závěr
Účastníci semináře byli požádáni o vyplnění evaluačního dotazníku.
Vyhodnocení odpovědí je součástí tohoto zápisu.
Semináře se zúčastnilo celkem 13 členů realizačního týmu, 32 závazně přihlášených účastníků
kempů v roce 2011, 12 zákonných zástupců účastníků a 6 hostů.

V Plzni dne 14. 6. 2011

Zapsala: Bc. Václava Zelenková
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Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78

Hodnocení spokojenosti příjemců podpory v rámci projektu Podpora
talentovaných žáků v Plzeňském kraji
(Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001)
Akce:
Datum konání:
Místo konání:

Seminář pro účastníky odborných kempů a kurzů v roce 2011
14. června 2011
sál Zastupitelstva Plzeňského kraje, Krajský úřad PK, Plzeň,
Škroupova 18

Hodnocení
Zúčastnil (a) jste se odborného kempu v roce 2010?
%
Dozvěděl (a) jste se o konání letošních kempů a kurzů na krajském
kole soutěže?
%
Jste spokojen (a) s organizačním zabezpečením semináře (prostředí
konání semináře, začátek jednání, doba trvání semináře,…)?
%
Je vám jasný cíl projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském
kraji?
%
Byla předvedená prezentace jasná a srozumitelná?

Ano

Ne

Nevím

Celkem

2
6%
30

33
94 %
5

0
0%
0

35
100 %
35

86 %
34

14 %
0

0%
1

100 %
35

97 %
33

0%
1

3%
1

100 %
35

94 %
33

3%
1

3%
1

100 %
35

%
Vyhovuje vám termín konání odborných kempů v roce 2010?
%
Získal (a) jste na semináři všechny potřebné informace o konání
odborných kempů a kurzů v roce 2011?
%
Sledujete webové stránky projektu?

94 %
33
94 %
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2
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0%
2

100 %
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88 %
33

6%
2

6%
0

100 %
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%
Vyhovuje Vám e-mailová korespondence?
%
Další Vaše informace pro realizační tým:
Vyhnout se překrývání matematických akcí

94 %
30
86 %
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1
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4
11 %

100 %
35
100 %
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