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ZÁPIS 

ze společného setkání aktérů působících ve vzdělávání v rámci projektu 

„Naše škola – naše radost“ tj. místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na 

území Vizovicka a Slušovicka 

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

 

 

Datum a čas:  25. září 2017 od 16:15 hodin 

Místo setkání: Konferenční místnost Roadhouse Zádveřice (motorest) 

   Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Raková 

 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo nositele projektu  

2. Činnost v projektu s výhledem do konce projektu 

3. Představení KAP a Implementace KAP, jeho vazba na místní školy – Ing. Radovan 

Výsmek  

4. Informace z NIDV Zlín – Ing. Bc. Radka Krčková 

5. Společné plánování vzdělávací exkurze (prosinec, březen) 

6. Představení MAP II. a Implementace MAP I. 

7. Diskuze, společné řešení aktuálních problémů, sdílení dobré praxe 

 

1. Zahájení a úvodní slovo nositele projektu  

Úvodní slovo pronesl Ing. Pavel Elšík, který přivítal na jednání všechny přítomné a zároveň 

představil dva hosty – Ing. Radovana Výsmeka ze Zlínského kraje a Ing. Bc. Radku Krčkovou 

z NIDV Zlín, kteří představí tři body programu. O zapisování byl požádán Bc. Martin Štach. 

 

2. Činnost v projektu s výhledem do konce projektu 

Odborný řešitel projektu -  Bc. Martin Štach představil za pomoci prezentace činnosti, které 

od během předchozího půl roku v projektu proběhly. Jednalo se jak o nejrůznější zpracování 

dokumentů, tak i o semináře, kterých se mohli zástupci mateřských a základních školy 

zúčastnit. Nejvíce pochvalovanými akcemi byla dvoudenní vzdělávací exkurze a kurzi první 

pomoci. Byl rovněž nabídnut výhled do následujících měsíců, kde jsou již nyní naplánována 

další zajímavá a důležitá školení. 

 

3. Představení KAP a Implementace KAP, jeho vazba na místní školy – Ing. Radovan 

Výsmek  

Slovo si vzal první z hostů, Ing. Radovan Výsmek, který představil zúčastněným Krajský 

akční plán a na něj navazující projekt Implementace Krajského akčního plánu, kde do 

vybraných aktivit budou moci také zasáhnout základní i mateřské školy z MAP – jedná se 

především o aktivity v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské 

gramotnosti. 
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4. Informace z NIDV Zlín – Ing. Bc. Radka Krčková 

Druhým hostem byla Ing. Bc. Radka Krčková ze zlínské pobočky NIDV, která představila 

informace právě z NIDV. Zmínila také informace o šablonách I. (zvláště Zprávách o realizaci 

a nejčastějším chybám) a také připravovanou výzvu na šablony II. 

 

5. Společné plánování vzdělávací exkurze (prosinec, březen) 

Ing. Pavel Elšík povzbudil přítomné, aby se nebáli zaslat např. za pomoci e-mailu nejrůznější 

nápady a tipy, které by posloužily k výběru vhodných mateřských a základních škol pro další 

exkurze. V plánu je prozatím jednodenní exkurze (pravděpodobně v prosinci) a dvoudenní, 

která by mohla proběhnout v březnu příštího roku.  

 

6. Představení MAP II. a Implementace MAP I. 

Paní Ing. Bc. Radka Krčková byla požádána, aby představila místo Ing. Bednářové, která se 

na setkání nemohla zúčastnit, také MAP II. a Implementaci MAP I. Obě tyto výzvy budou 

sloučeny do jedné a výzva bude vyhlášena 15. 11. 2017. O tom, kdo bude žadatelem, které 

školy se chtějí zapojit a jaké aktivity budou do Žádosti o podporu dopsány, proběhne jednání 

po zveřejnění základních pravidel. 

 

7. Diskuze, společné řešení aktuálních problémů, sdílení dobré praxe 

Na závěr proběhla tradiční diskuze, při které mohli přítomní vyjádřit své nápady či 

připomínky, zároveň měli příležitost mezi sebou sdílet dobrou praxi. 

 

 

 

 

V Zádveřicích-Rakové 25. 9. 2017 

 

 

 

Zapsal: Bc. Martin Štach 


