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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:  4. ledna 2018 od 16:00 hodin 

Místo setkání: Konferenční místnost Roadhouse Zádveřice (motorest) 

   Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Raková 

 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo nositele projektu 

2. Zhodnocení činnosti v projektu s výhledem do konce projektu 

3. Doplnění Strategického rámce MAP 

4. Naplánování aktivit MAP II a Implementace MAP 

5. Diskuze 

 

1. Zahájení a úvodní slovo nositele projektu 

Setkání místních aktérů zahájila hlavní manažerka projektu Ing. Renata Bednářová. Přivítala 

přítomné, sdělila organizaci setkání a přiblížila program jednání. 

 

2. Zhodnocení činnosti v projektu s výhledem do konce projektu 

Tento bod jednání byl realizován jako řízená diskuze, kdy byli přítomní vybízeni ke sdělení, 

které z realizovaných akcí/seminářů mělo největší přidanou hodnotu, a co by bylo dobré do 

konce projektu třeba realizovat a co by školy uvítaly. 

 

3. Doplnění Strategického rámce MAP 

Součástí tohoto bodu bylo vyhodnocení dotazníkového šetření na výběr aktivit pro 

implementační část MAP II, kde vyplynul zájem o oblasti zaměřené na 

čtenářskou/matematickou gramotnost, ICT a polytechnickou výchovu. Z tohoto hlediska bylo 

tedy rozhodnuto, že není třeba Strategický rámec MAP třeba doplňovat o nové priority. 

 

4. Naplánování aktivit MAP II a Implementace MAP 

Pomocí připravené PowerPoint prezentace představila Ing. Bednářová navazující projekt 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II., přičemž se zastavovala u jednotlivých kroků, které 

je třeba vyřešit před podáním žádosti o podporu. Stěžení údaje definované/rozhodnutí na 

setkání (kromě povinných – viz prezentace): 

Termín podání žádosti: 15. 5.2018 

Zahájení projektu: říjen–listopad 2018 

Doba realizace: 48 měsíců 

Rozpočet: na základě velikosti realizačního týmu – cca 10 mil. Kč 
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Zřízení pouze 4 povinných pracovních skupin 

Aktivita místní lídři nebude realizována 

Implementace:  

- zvolená povinná témata: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita a 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (aby mohly být 

propojovány) 

- volitelné téma: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj 

digitálních kompetencí dětí a žáků. 

Úkoly pro školy: 

- Dodání Souhlasu se zařazením do MAP 

- Vyplnění dotazníku a zpracování Popisu potřeb školy pro další rozvoj 

- Zpracování reflexe školy 

- Účast na informativním setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a 

dalšími aktéry 

- Zapojení do pracovních skupin – povinně odborník na digitální kompetence a pedagog 

s 5letou praxí 

- Jeden zaměstnanec školy bude členem realizačního týmu 

- Dodání podkladů pro analytickou část, Strategický rámec a akční plány 

- Účast na Setkáních aktérů působících ve vzdělávání a akcích MAP 

 

5. Diskuze 

 

 

 

 

 

 

V Zádveřicích-Rakové 4. ledna 2018 

 

 

 

Zapsala: Ing. Renata Bednářová 


