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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: 17. května 2016 od 15:30 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích 
 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo nositele projektu 

2. Seznámení s projektem 

3. SWOT analýza a priority vzdělávání v území 

4. Přestávka na občerstvení 

Po ukončení bloku věnovanému místnímu akčnímu plánu: 

1. Šablony MŠ a ZŠ 

2. Systém ISKP 2014+ a jeho základní obsluha 

 

1. Zahájení a úvodní slovo nositele projektu 

Ing. Elšík (manažer klíčových aktivit projektu) přivítal přítomné zástupce škol, Ing. Haškovou 

z NIDV a Ing. Výsmeka ze Zlínského kraje. Poté požádal přítomnou místostarostku města 

Vizovice Mgr. Hanákovou o krátké uvítání. Následně přítomné přivítala Bc. Bednářová (hlavní 

manažerka projektu). 
 

 

2. Seznámení s projektem 

Bc. Bednářová na základě připravené prezentace seznámila přítomné s cílem projektu, jeho 

obsahem, časovým harmonogramem a také představila realizační tým a potvrzené členy 

řídícího výboru (20. 5. byla delegována zastupující osoba i za IPRÚ Zlín).  

Velmi důležitou informací je, že Strategický rámec MAP do roku 2023 (dále SR MAP) má 

být zpracován do 6 měsíců od zahájení projektu, nejpozději však do 30. 9. 2016. Tento SR 

MAP bude nedílnou součástí projektových žádostí o dotaci v IROP a stane se i předlohou pro 

další vyhlašování výzev z OP VVV. 

Následně bylo slovo předáno Ing. Výsmekovi, který přiblížil organizaci a smysl Krajského 

akčního plánu Zlínského kraje prioritně určenému středním školám, ale který je také napojen 

na místní akční plány zpracovávané na území Zlínského kraje. 

V závěru této části byly v krátkosti zmíněny výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo 

v prosinci 2015. Dotazníky vyplnily všechny MŠ a ZŠ na svěřeném území – na základě 

agregovaných výsledků dotazníků vyplynuly hlavní priority škol – viz další bod programu.  
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3. SWOT analýza a priority vzdělávání v území 

Z dotazníků vyplynuly následující hlavní priority školských zařízení, o kterých bylo na 

základě proběhlé diskuze rozhodnuto, že prioritami budou: 

• Rozvoj infrastruktury, vč. rekonstrukce a vybavení  

• Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti 

• Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

• Podpora jazykového vzdělávání 

• Podpora ICT 

• Podpora polytechnického vzdělávání 

Po definování základních priorit školství proběhla diskuze ke všem tématům, jejímž cílem bylo 

základní zpracování SWOT analýzy pro každé ze zvolených priorit. SWOT analýzy byly 

zpracovány hromadně všemi přítomnými. Z důvodu odlišností mateřských a základních škol 

zaměstnanci projektu provedou jejich rozdělení, na pracovních skupinách dojde k doplnění a 

následně bude provedena komparace a výběr společných silných a slabých stránek, příležitostí 

a ohrožení. (Souhrnná SWOT analýza je součástí příloh tohoto zápisu). 

V závěru této části proběhla krátká diskuze nad složením pracovních skupin projektu. Cílem 

těchto skupin bude komunikace, koordinace společných plánů a výměna zkušeností. Vzniknou 

tedy následující pracovní skupiny: 

 Mateřské školy 

 Spojené mateřské a základní školy 

 Základní školy 

V případě zájmu ze strany neziskových organizací a organizací zaměřených na neformální 

vzdělávání může vzniknout čtvrtá pracovní skupina: Neformální a zájmové organizace 

 

4. Přestávka na občerstvení 

 

Po přestávce Ing. Hašková seznámila přítomné s projektem Strategické řízení a plánování ve 

školách a v území, jehož hlavním cílem je zlepšit strategické řízení a plánování prostřednictvím 

rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců projektů pro tvorbu 

místních akčních plánů.  

 

5. Šablony MŠ a ZŠ 

Na setkání byla také připravena krátká prezentace o šablonách pro mateřské a základní školy. 

Vzhledem k tomu, že ředitelům byly informace a avízo výzvy zasíláno průběžně, proběhla jen 

krátké rozprava k položeným otázkám. (Prezentace i FAQ jsou přílohou zápisu.) 

Ing. Elšík doplnil informace také o dotační možnosti z Integrovného operačního programu 

(IROP), a sdělil přítomným především informace o připravované výzvě 60 a 61 pro základní 

školy. 
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6. Systém ISKP 2014+ a jeho základní obsluha 

Posledním bodem programu bylo představení systému ISKP, přes který budou prováděny 

veškeré činnosti spojené s dotacemi – žádosti o dotaci, zprávy o realizaci i komunikace 

s řídícími orgány. Bc. Štach představil pomocí krátkého videa základní obsluhu tohoto systému 

– přihlášení, systém depeší a založení žádosti o dotaci. Následně provedl ukázku vyplnění u 

vzorové žádosti o podporu šablony. Upozornil také na nutnost mít osobní kvalifikovaný 

elektronický podpis a školu zapsanou v rejstříku osob (ROS). Do tohoto systému zapisuje 

školy/školky zřizovatel (seznam nezapsaných je přílohou doprovodného emailu). 

 

 

 

V případě otázek a zájmu kontaktujte manažery projektu: 
 

Bc. Renata Bednářová – hlavní manažerka – renata.bednarova@masvas.cz 

Ing. Pavel Elšík – manažer klíčových aktivit – pavel.elsik@masvas.cz 

Bc. Ondřej Štach – manažer klíčových aktivit – ondrej.stach@masvas.cz 

 

nebo na emailové adrese pro projekt: masvas-skola@email.cz 
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