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ZÁPIS 
 

z Pracovní skupiny pro rovné příležitosti  

v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas:   27.5.2019 od 14:00 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro,  

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  

Program: 
 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Prioritizace cílů pro další období, vize ideální školy 

3. Návrh aktivit pro další období 

4. Diskuse a různé 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání PS zahájila Ing. Renata Štachová, přivítala všechny přítomné a seznámila je v krátkosti 

s předpokládaným programem jednání.  

 

2. Prioritizace cílů pro další období, vize ideální školy  

Ing. Štachová poté seznámila členy pracovní skupiny s výsledkem dosavadního průběhu 

dotazníkového šetření ke stanovení cílů a priorit pro další období realizace projektu. Ne všichni 

členové PS se dosud vyjádřili, proto byli opět vyzváni k vyplnění dotazníku. Poté PS pracovala 

na vytvoření společné vize ideální školy, kterou by sami chtěli navštěvovat, kde by chtěli učit, 

nebo do ní přihlásit své děti. Výstup této aktivity bude rovněž sloužit jako podklad při tvorbě 

AP. Mimo jiné členové zmiňovali školu spolupracující s odborníky, demokratickou školu, 

přímou komunikaci, osobnost učitele jako spravedlivého, který dokáže ocenit žáka, je schopný 

konstruktivní kritiky, je laskavý, lidský, škola připravuje na reálný život, má podporu 

zřizovatele, nižší administrativní a byrokratická zátěž, atd. Jak podotkla Ing. Štachová, 

v některých aktivitách může MAP školy podpořit – např. v oblasti spolupráce s odborníky, 

pořádáním motivačních seminářů a workshopů pro učitele, ale ve většině případů situaci 

v rámci projektu podpořit nemůžeme.  

 

3. Návrh aktivit na další období 

Bc. Rasochová seznámila členy PS s průběhem workshopu s PhDr. Lenkou Svobodovou, 

který proběhl začátkem měsíce a také s průběhem setkání Příjemců IPo MAP dne 13.5.2019 

v Praze, konkrétně s přístupem Agentury pro sociální začleňování a s vystoupením Ing. 

Hrdličky k Metodice rovných příležitostí. Dále seznámila členy s přípravou seminářů již dříve 

diskutovaných, a to na téma počítačových dovedností a diagnostiky dys funkcí u dětí 

předškolních a mladšího školního věku. Zúčastnění projevili dále zájem o výměnu zkušeností 

mezi pedagogy a asistenty z různých škol.  

4. Diskuse  

Drobné diskuse byly součástí definování jednotlivých bodů jak při vytváření vize ideální 

školy.  



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 

ID datové schránky: 47c7qrc 

Číslo účtu: 1420087389/0800 
Email: info@masvas.cz 

 

Ing. Bednářová na závěr poděkovala všem přítomným za jejich názory a podněty a popřála 

úspěšné zakončení školního roku, v 15:35 hod jednání PS ukončila 

  

Zapsala: Bc. Alena Rasochová 


