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 POZVÁNKA 

na jednání 
manažerů škol  

v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“ tj. místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 
 
 
Datum a čas: 15. ledna 2019 od 15:00 hodin 
 
Místo setkání: Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro, 

Masarykovo nám. 650, Vizovice 

  
 
Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 
2. Role manažera školy v projektu MAP II. 
3. Aktivity projektu v roce 2019 
4. Diskuse a závěr 

 
 
Účast na setkání je povinná.  
Žádáme Vás o potvrzení účasti nejpozději do 7.1.2019 na email          
masvas-skola@email.cz. 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Štach Bc. Alena Rasochová 
732 688 651 608 632 157 
projektový manažer manažer implementace 
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Role manažera školy :  
 
• Cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP a posílit                
atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit          
ve školách v prioritních tématech MAP. 

• Za spolupráci školy a předání výsledků realizace této podaktivity realizačnímu týmu            
MAP bude zodpovědný konkrétní pracovník školy (ředitel školy nebo jím určený           
pracovník školy). Ten bude členem odborného týmu. 

• Každá škola zapojená v MAP zpracuje vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe)           
ve škole. 

• Ředitel školy nebo jím určený pracovník školy (zástupce školy v RT MAP) projedná              
jednotlivě, ve skupině nebo v menších skupinách v pedagogickém sboru vstupní           
informace. 

• Škola může požádat realizační tým MAP, aby zajistil facilitátora, který se bude             
účastnit diskuze pedagogických sboru. 
• Výsledkem je zpracovaný Popis potřeb školy pro další rozvoj v oblastech: 
– čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, 
– matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, 
– rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech, 
– další potřeby rozvoje škol. 

Popis potřeb školy následně předá každá zapojená škola RT MAP. 
Tento proces bude ve všech zapojených školách realizován v průběhu projektu           
MAP II nejméně dvakrát. 
 
 

 


