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 ZÁPIS 

na společné setkání aktérů působících ve vzdělávání v rámci 
projektu „Naše škola – naše radost II“ tj. místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka 
 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 
 
 
Datum a čas: 4. října 2018 od 16:00 hodin 
 
Místo setkání: Společenská místnost (nad obchodem) 

Neubuz, 763 15 Slušovice 
  
 
 
Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 
2. Přínos MAP II. 
3. Spolupráce škol na výstupech 
4. Oblasti společných projektů 
5. Prezentace MTUni 
6. Projekt obce Sokolské 
7. Diskuze 

 
 
1. Úvodní slovo a zahájení jednání provedla věcný manažer projektu Ing. Pavel Elšík, který              
následně představila jednotlivé body programu. 
 
2. Alena Rasochová - manažerka implementačních aktivit představila účastníkům setkání          
hlavní aktivity MAP II - jaké jsou priority a cíle projektu. Informovala o složení realizačního               
týmu, povinných aktivitách a činnostech podporovaných v rámci implementace MAP. Dále           
byli upozorněni na aktivity, které není možné v MAP II realizovat a na závěr představila               
semináře a programy, které jsou plánovány na následující měsíce. 
 
3. Ondřej Štach - věcný manažer projektu představil pracovní skupiny (PS), které se budou v               
rámci projektu setkávat tj. PS Financování, PS Čtenářská gramotnost, PS Matematická           
gramotnost a PS Pro rovné příležitosti. Dále informoval jaké by měli mít PS složení, čím se                
budou zabývat, jaké budou mít výstupy a jak často se budou setkávat. Dále byla představena               
pozice a úloha Manažera školy, kterého bude mít každá zapojená škola. V závěrečném shrnutí              
se přítomní dozvěděli jaké budou povinnosti jednotlivých škol a co jim projekt může             
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naoplátku nabídnout. Renata Bednářová doplnila, že práce v pracovních skupinách a pozice            
manažer školy je finančně honorována.  
 
 
4. V rámci setkání byl představen také projekt České obce Sokolské - Svět nekončí za vrátky -                 
cvičíme se zvířátky, jehož cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových              
aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života jako prostředek pro              
rozvoj grafomotoriky dětí. Paní ředitelka MŠ Hrobice uvedla, že projekt zná, tento koncept             
využívají a jsou s ním velmi spokojeni. 
 
5. Závěrečným bodem setkání byla prezentace zástupkyně Malé technické univerzity, která           
vysvětlila pro koho je program určen, k čemu slouží a jaká je jeho cena. Dále na praktických                 
ukázkách představila jednotlivá zaměření lekcí. Účastníci byly také informováni, že mají           
možnost objednat si tyto lekce pro své školy, přičemž na jejich financování mohou využít              
prostředky ze šablon. Zároveň v rámci implementace MAP - polytechnická výchova, bylo            
školám nabídnuto, že si mohou objednat 3 lekce, které jim budou hrazeny z rozpočtu projektu               
MAP II. 
Po prezentaci si všichni mohli prohlédnout a osahat jednotlivé pomůcky a zeptat se na              
podrobnosti k nabízeným lekcím. 
 
6. V rámci diskuze se řešila obsazenost pracovních skupin a také Řídícího výboru. 
 
Na závěr Ondřej Štach všem přítomným poděkoval za účast a jejich dotazy. 
 
 
Zapsal: Ing. Pavel Elšík 
 
 
 

 


