
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

 

ZÁPIS 
z jednání Pracovních skupin 

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 

 

PS pro sloučené základní a mateřské školy: 19. září 2016 od 14 hodin; Mateřská a Základní 

škola Veselá, Veselá 44, 763 15 Veselá 

PS pro mateřské školy: 21. září 2016 od 14 hodin; Mateřská škola Zádveřice – Raková, Zádveřice 

358, 763 12 Vizovice  

PS pro základní školy: 22. září 2016 od 10:30 hodin; Základní škola Zádveřice-Raková, 

Zádveřice 357, 763 12 Zádveřice-Raková 

 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Projednání cílů priorit 

3. Projednání indikátorů priorit 

4. Projednání projektových záměrů škol 

5. Diskuze 

 

Pracovní skupiny byly zahájeny krátkým shrnutím dosavadní práce na projektu hlavní manažerkou 

Ing. Renatou Bednářovou. Ta následně představila program jednání a připomněla důležitost 

Strategického rámce MAP do roku 2023 vč. seznamu investičních záměrů. 

Všem pracovním skupinám byly zaslány podklady k jednání – návrh jednotlivých cílů priorit, které 

definovali pracovníci realizačního týmu projektu. 

Postupně byly projednávány priority MAP, které byly definovány aktéry působících ve vzdělávání 

v květnu a následně v červnu schváleny Řídícím výborem. 

 

Ke každé prioritě proběhla diskuze nad praktičností, využití a současným stavem, z níž ty 

nejdůležitější informace jsou uvedeny níže. 

Návrhy cílů priorit: 

1. Rozvoj infrastruktury, vč. rekonstrukce a vybavení  

 - PS MŠ a ZŠ doplnila k cíli 1.1. zabezpečení budov, které vnímají jako potřebnou oblast, která 

vyžaduje zlepšení a větší pozornost; 

- PS MŠ a PS ZŠ potvrdily nutnost doplnění zabezpečení; jiné připomínky nebyly. 
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2. Čtenářská a matematická gramotnost 

- PS MŠ a ZŠ doplnila k cíli 2.2. začlenění čtenářských klubů a knihoven do výuky a nový 

indikátor počet vyučovacích hodin v klubu či knihovně; totéž u cíle 2.3. zaměřeného na 

matematickou gramotnost; 

- PS MŠ doplnila nový cíl 2.4. Zvyšování čtenářské a matematické pregramotnosti dětí 

předškolního věku, a to z důvodu, že vzdělávání dětí v mateřských školách je od základních zcela 

odlišné a tedy nelze zcela vše zahrnout do jednoho společného cíle; 

PŠ ZŠ doplnila nový cíl 2.5. Zapojení odborníků z praxe do zvyšování gramotnosti, 

vč. odpovídajících indikátorů. Na základní školy jezdí odborníci, kteří se s žáky setkávají a tato 

podpora by byla pro mnohé školy velmi prospěšná. 

 

3. Inkluzivní / společné vzdělávání 

- PS MŠ a ZŠ doplnila nový cíl: 3.3. Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků, vzájemná 

hospitace a přenášení příkladů dobré praxe; 

PS ZŠ doplnila nový cíl: 3.4. Zapojení ostatních odborných pracovníků do vzdělávání dětí a žáků, 

vč. indikátorů, což je podporováno i z OP VVV formou šablon. 

 

4. Jazykové vzdělávání 

- žádná z pracovních skupin neměla zásadní připomínky 

5. Podpora ICT 

- PS MŠ a ZŠ doplnila do cíle 5.1. sdílení odborných pracovníků starajících se o ICT technologie, 

což by ocenily především menší základní školy a všechny mateřské školy. Doplněn byl také 

indikátor: počet škol využívající sdíleného pracovníka. 

 
6. Podpora polytechnického vzdělávání 

- PS MŠ a ZŠ doplnila u cíle 6.1. specifikaci indikátoru počtu návštěv dětí u odborníků z praxe a 

doplnila nový indikátor: počet zapojených dětí. Stejně taky byly doplněny indikátory u cíle 6.2. 

Doplněn byl také nový cíl 6.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků a stáže v oblasti 

polytechniky. 

 

 

Na závěr každého jednání proběhla debata nad projektovými záměry a probíhající anketou pro 

žáky základních škol. Po diskuzi bylo oficiální jednání ukončeno. 

V ZŠ a MŠ Veselá a MŠ Zádveřice-Raková proběhla také prohlídka školy, kde přítomní načerpali 

novou inspiraci a seznámili se s těmito zařízeními. Je zájmem, aby se další pracovní skupiny 

konaly v dalších školních zařízeních. 

 

Na základě podkladů pracovních skupin byl Strategický rámec MAP do roku 2023 dopracován a 

v pátek 23. 9. zaslán členům Řídícího výboru pro jednání v pondělí 26. 9. 2016. 

 

 

Zapsala: Ing. Renata Bednářová 

Ověřil: Ing. Pavel Elšík 


