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TERMÍNY SCHŮZEK a AKTIVIT ODBORNÉ METODICKÉ SKUPINY (OMS) - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

OBDOBÍ  01 – 12/2019 

U schůzek expertů bylo pro lepší zmapování situace v kraji, navrženo konat „výjezdní schůzky“ na jednotlivé školy expertů. 

Termín Čas konání Zaměření Místo konání Zajištění 

17.1. 2019 10.00 hod. 
 

OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s experty 

Speciální ZŠ Chomutov Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

26.2. 2019 13.30 –16.00 hod. OMS společné vzdělávání (experti, mentoři) 
projektu I-KAP a minitýmu „Podpora inkluze a 
další specifická témata ÚK“ projektu KAP   

budova Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem, W. 
Churchilla 3 

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

20.3. 2019 13.30 –16.00 hod. OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s mentory a lídry 

Prostory Krajského úřadu 
Ústeckého kraje (KÚ ÚK) 

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

28.3. 2019 10.00 hod. 
 

OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s experty 

ZŠ Šluknov Mgr. R. Sochorová 

11.4. 2019 10.00 hod. 
 

OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s experty 

ZŠ Vítězslava Nezvala, Most Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

9.5. 2019 
 

10.00 hod. OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s experty 

ZŠ SNP, Ústí nad Labem Mgr. R.Grohová 

5.6. 2019 13.30 –16.00 hod. 
 

OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s mentory a lídry 

Prostory Krajského úřadu 
Ústeckého kraje (KÚ ÚK) 

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

13.6.2019 13.00 –16.00 hod. 
 

OMS společné vzdělávání (experti, mentoři) 
projektu I-KAP a minitýmu „Podpora inkluze a 
další specifická témata ÚK“ projektu KAP   

Prostory Krajského úřadu , 
bud.B, Ústeckého kraje (KÚ ÚK) 

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

13.6.2019 10.00 hod. OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s experty 

Prostory Krajského úřadu 
Ústeckého kraje (KÚ ÚK), bud.B 

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 
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29.-31.7.2019 zahájení obědem, ukončení 
obědem 

Letní škola - vzdělávací pro pedagogy (aktivita 
určena pro lídry=učitele, mentory..) 

Dvůr Perlová voda, Kostelec n. 
Ohří 
http://www.dvurperlovavoda.cz
/  

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

19.9.2019 10.00 hod. OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s experty 

  

25.9.2019 13.30-16.00 OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s mentory a lídry 

Prostory Krajského úřadu 
Ústeckého kraje (KÚ ÚK) 

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

3.10.2019 13.00-16.00 OMS společné vzdělávání (experti, mentoři) 
projektu I-KAP a minitýmu „Podpora inkluze a 
další specifická témata ÚK“ projektu KAP   

Prostory Krajského úřadu 
Ústeckého kraje (KÚ ÚK) 

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

10.10.2019 10.00 hod. OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s experty 

  

12. 11.2019 7.00 - 19.00hod. 
(program od 9.00-18.00hod.) 

Veletrh „Jak na společné vzdělávání ??“ Prostory Muzea města Ústí nad 
Labem 

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

21.11.2019 10.00 hod. OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s experty 

  

5. 12.2019 13.00-16.00 OMS společné vzdělávání (experti, mentoři) 
projektu I-KAP a minitýmu „Podpora inkluze a 
další specifická témata ÚK“ projektu KAP   

Prostory Krajského úřadu 
Ústeckého kraje (KÚ ÚK) 

Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

11.12.2019 13.30-16.00 OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s mentory a lídry 

 Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 

19.12.2019 10.00 hod. OMS společné vzdělávání - schůzka metodika 
pro inkluzi s experty 

 Mgr.V.Slavík/Mgr.V.Zingová 
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Zkratky : 
OMS   – Odborná metodická skupina 
KAP  – projekt „Krajský akční plán vzdělávání“ 
I-KAP A  – zkrácený název projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A, oficiální název„Systémové řešení - motivace a   

   vzdělávání pedagogů“ 
I-KAP B – zkrácený název projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B, oficiální název „Cílená podpora škol při naplňování  

   KAP 1“  
PPP Teplice – Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 


