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 ZÁPIS 

z jednání Řídícího výboru 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:   5. prosince 2019 od 15 hodin  
Místo setkání:  Zasedací místnost MAS VaS 

   Masarykovo nám. 650, Vizovice (nad restaurací Retro) 

 

 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Volba nového předsedy 

4. Akční plán 

5. Naplánování vzdělávací aktivity pro ŘV 

6. Diskuze 

 
 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Setkání zahájila hlavní manažerka, Renata Štachová, která přivítala všechny přítomné členy 

Řídícího výboru. Následně představila program. 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Zapisovatelem zápisu byla zvolena Renata Štachová a ověřovatelem Renata Zábojníková. 

 

3. Volba nového předsedy 

Členové byli seznámeni s tím, že Mgr. Vávra, který byl zvolen předsedou Řídícího výboru 

ukončil svoji činnost na území realizace MAP a je tedy nutná volba nového předsedy. 

Manažerka Štachová sdělila jaké jsou předpoklady na tuto čestnou funkci a jaké jsou očekávání. 

Následně představila kandidátku na předsedu Mgr. Petru Výchopňovou. Jelikož nebyl jiný 

kandidát, všichni přítomní se shodli na tom, že se stane novou předsedkyní ŘV. 

 

4. Akční plán 

Před jednáním ŘV byl členům zaslán návrh akčního plánu, který sestavili pracovní skupiny 

Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti. Tento seznam byl následně 

projednán pracovní skupinou Financování, která se zabývala vytipováním aktivit spolupráce 

pro 10/2019 – 12/2020. Realizační tým následně zpracoval celý dokument, který kromě aktivit 

spolupráce obsahuje i aktivity a projektové investiční záměry jednotlivých škol. 
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Na setkání byl tento postup členům ŘV představen a byli vyzváni k připomínkám. Paní 

Krčková připomněla, že inkluzivní aktivity musí být označeny jako „příležitost“, což bylo 

následně realizačním týmem napraveno. 

ŘV schválil Akční plán MAP II na období 10/2019 – 12/2020. 

 

5. Naplánování vzdělávací aktivity pro ŘV 

Členové byli srozuměni s tím, že v říjnu proběhne vzdělávací aktivita určená pro ŘV (například 

seminář spojený s následnou diskusí, minikonference apod.) o příčinách a formách nerovností 

ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení. Na akci bude 

zajištěno vystoupení odborníka a jeho účast při následné diskusi, v případě potřeby bude 

přítomen i facilitátor. 

Realizace této akce je provázána s činností PS pro rovné příležitosti a PS pro financování, a to 

tak, že účastníkem jednání musí být vždy zástupce z těchto pracovních skupin a výstupy diskuze 

ŘV mohou být zadány těmto PS k dopracování. 

 

6. Diskuze 

Na závěr proběhla diskuze. Paní Krčková informovala o připravovaných Šablonách III a pan 

Výsmek informoval o možnostech zapojení do IKAP. 

Následně bylo setkání ukončeno. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Renata Štachová 


