Zápis
ze 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
19. června 2012
Přítomní:

dle prezenčních listin

Program:

1. zahájení, přivítání účastníků a hostů – Mgr. Ludmila Novotná
2. prezentace projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji a jeho
aktivit v roce 2012 – Mgr. Ludmila Novotná
3. představení realizačního týmu – Mgr. Ludmila Novotná
4. vystoupení hostů
5. diskuse
6. závěr

ad 1. zahájení, přivítání účastníků a hostů
Úvodní seminář v době udržitelnosti projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
zahájila Mgr. Ludmila Novotná, která také celý seminář vedla.

ad 2. prezentace projektu
Prezentace projektu je součástí tohoto zápisu.
Účastníci měli možnost
průběžně shlédnout také fotografickou prezentaci z odborných
kempů konaných v roce 2011.
Středisko služeb, Plzeň, Částkova 78 získalo na udržitelnost projektu pro rok 2012 finanční
prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje. Letošní projekt realizovaný ve třech termínech (25. 28. 6.; 20. - 24. 8. a 3. - 7. 9.) podporuje a rozvíjí odborný růst mimořádně nadaných žáků
z Plzeňského kraje v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých
a nově také řemeslných dovednostech. Celkem by se mohlo kempů a kurzů zúčastnit 162 žáků
základních, základních uměleckých a středních škol.
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)
jazykové kempy – KCVJŠ Plzeň
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letní hudební kurzy – Konzervatoř Plzeň a Základní umělecká škola B. Smetany, Plzeň,
Revoluční 100
Stravování formou oběda:
v blízkosti místa výuky, společenskovědní obory na trase výjezdů
Doprovodný program:
deskové hry, sportovní program
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 července.
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 20. 8. 2012 v 9:00 hodin v aule SPŠE Plzeň.
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.
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
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cizí jazyky
(angličtina, němčina, francouzština)

PaedDr. Ladislav Voldřich, KCVJŠ Plzeň

Letní hudební kurzy
Bc. Václava Zelenková, OŠMS KÚPK
(hra na dechové nástroje, kytaru, bicí nástroje, dudy a zpěv)
Řemeslné kempy
(dřevovýroba, kovovýroba)

Ing. Josef Vacikar, OŠMS KÚPK

Ekonomický pracovník:

Zdeňka Stehlíková, SSŠ Plzeň
Martina Beštová, SSŠ Plzeň

Jednotliví odborní manažeři představili svoje týmy metodiků a nastínili program.
ad 4. vystoupení hostů
Účastníky semináře pozdravili Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblasti školství, mládež,
sport a ekonomika, který nad letošním ročníkem projektu převzal záštitu a JUDr. Jaroslava
Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje.

ad 5. diskuse
Účastníci volili neformální individuální rozhovory s metodiky a odbornými manažery po skončení
oficiálního jednání.
ad 6. závěr
Všem přítomným za účast poděkovala Mgr. L. Novotná.
Semináře se zúčastnilo celkem 7 členů realizačního týmu, 21 závazně přihlášených účastníků
kempů v roce 2012, 11 zákonných zástupců účastníků, 2 pedagogové a 2 hosté.

V Plzni dne 19. 6. 2012

Zapsala: Bc. Václava Zelenková
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