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Zápis 

z jednání všech pracovních skupin na téma  

Aktivity spolupráce v ročním akčním plánu pro šk. rok 2017/2018 

konaného v rámci projektu „Naše škola – naše radost“ 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000120 

 

Datum a čas:  24. května 2017 od 14 hodin 

Místo setkání: Základní škola a Mateřská škola Kašava,  

Kašava 193, 763 19 Kašava 

 

Program: 

1. Společné zahájení a úvodní slovo  

2. Seznámení s obsahem akčního plánu 

3. Rozdělení do dvou skupin (MŠ, ZŠ) a diskuze nad aktivitami spolupráce 

4. Sdělení závěrů pracovních skupin a společné vyhodnocení 

5. Ostatní  

 

1. Společné zahájení a úvodní slovo  

Hlavní manažerka projektu přivítala přítomné na jednání, poděkovala za účast a zástupcům ZŠ 

a MŠ Kašava za poskytnutí prostor pro jednání. 

Následně představila činnosti a výstupy, které se během prvního roku realizace projektu Naše 

škola – naše radost uskutečnily. 

 

2. Seznámení s obsahem akčního plánu 

Pedagogové a ředitelé byli seznámeni s tím, co roční akční plán je, a proč se tvoří. Představeny 

byly typy aktivit: 

 Aktivity jednotlivých škol školy musí vypracovat samy 

 Infrastruktura   budou zaslány tabulky, kde aktivity vyplňovat 

 Aktivity spolupráce 

Dále bylo více představeno, co jednotlivé aktivity mají obsahovat a jak mají být tvořeny. 

Obecná část byla zakončena vzorovou vypracovanou aktivitou spolupráce. 

 

3. Rozdělení do dvou skupin (MŠ, ZŠ) a diskuze nad aktivitami spolupráce 

Proběhlo rozdělení do skupin – zástupcům MŠ se věnovala Ing. Bednářová a zástupcům ZŠ 

Ing. Elšík. 

Jednání MŠ: Zástupcům MŠ bylo ještě jednou vysvětleno, proč a jak se RAP tvoří. Manažerka 

rozdala připravenou tabulku návrhu aktivit spolupráce, aby se přítomní měli čím inspirovat. 

Byly projednány a navrhovány aktivity jednotlivých priorit (kromě P1 – infrastruktura), ke 

kterým byl prostor se vyjádřit, zda je o něj zájem, jak by mohla aktivita proběhnout, a kdo by 

byl jejím nositelem. Manažerka vše zapisovala do připravených tabulek. Dlouhé diskuze 

k jednotlivým aktivitám a omezený časový prostor nedovolily tabulky zcela dopracovat – 

zvláště rozpočty. V závěru proběhla diskuze nad tématy seminářů a workshopů, který by byl 

pro zástupce mateřských škol zajímavý a lákavý. 
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Jednání ZŠ: Zástupci ZŠ dostali pro inspiraci tabulku návrhu aktivit spolupráce a byli ještě 

jednou informování o tom, jakým způsobem mají při navrhování společných aktivit přemýšlet. 

Následně byly diskutovány a navrhovány aktivity pro jednotlivé specifické cíle a v případě 

shody byly dále dle možností rozpracovány do připravených tabulek.  

 

4. Sdělení závěrů pracovních skupin a společné vyhodnocení 

Po více než hodině oddělených jednání se zástupci sešli a bylo jim představeno, co se s výsledky 

zjištěných při pracovních skupinách bude dít dále. Vzhledem k tomu, že se kvůli nedostatku 

času nestihly projednat rozpočty a indikátory všech navržených aktivit, bylo domluveno, že 

administrativní tým projektu výsledky zpracuje a zašle k doplnění, vč. zástupcům škol, kteří se 

jednání z různých důvodů nemohli zúčastnit. 

 

5. Ostatní 

Prezentace činnosti MAP byla zakončena seznamem akcí a aktivit, které jsou již nyní v projektu 

naplánovány do dubna 2018. Díky aktivnímu přístupu byl také zjištěn zájem o témata seminářů 

a školení, které budou do harmonogramu zapracovány. Pro inspiraci byly představeny zajímavé 

činnosti, workshopy a semináře, které se realizují v jiných MAPech. 

Na závěr bylo přítomným představeno Memorandum o spolupráci, které bylo před jednáním 

zasláno emailem, a které zde měli možnost podepsat. 

 

 

 

V Kašavě dne 24. 5. 2017 

Zapsali: Bednářová a Elšík 


