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ZÁPIS 
 

z Pracovní skupiny pro financování 

v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas:   28.5.2019 od 14:00 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro,  

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  

Program: 
 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Prioritizace cílů pro další období, vize ideální školy 

3. Návrh financování aktivit pro další období – finanční plán 

4. Diskuse a různé 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání PS zahájil Ing. Ondřej Štach, přivítal všechny přítomné a seznámil je v krátkosti 

s předpokládaným programem jednání.  

 

2. Prioritizace cílů pro další období, vize ideální školy  

Ing. Štachová poté seznámila členy pracovní skupiny s výsledkem dosavadního průběhu 

dotazníkového šetření ke stanovení cílů a priorit pro další období realizace projektu. Ne všichni 

členové PS se dosud vyjádřili, proto byli opět vyzváni k vyplnění dotazníku. Poté PS pracovala 

na vytvoření společné vize ideální školy, kterou by sami chtěli navštěvovat, kde by chtěli učit, 

nebo do ní přihlásit své děti. Výstup této aktivity bude rovněž sloužit jako podklad při tvorbě 

AP. Mimo jiné členové zmiňovali přípravu na reálný život, důvěru a dobrou komunikace ve 

všech směrech, dobrý a stabilní kolektiv, dobré materiální podmínky, menší počty dětí ve 

třídách, proškolení a dobře ohodnocení učitelé, individuální přístup, důraz na gramotnosti, 

zajímající se zřizovatel, atd. Jak podotkla Ing. Štachová, v některých aktivitách může MAP 

školy podpořit – např. Podporovat komunikaci školy s rodiči i ostatními aktéry ve vzdělávání, 

pomocí preventivních program podporovat dobré klima ve škole, zajistit vzdělávací aktivity 

pro děti a žáky, podpora v oblasti gramotností, podpora spolupráce se zřizovatelem, ale ve 

většině případů situaci v rámci projektu podpořit nemůžeme.  

 

3. Návrh aktivit na další období 

Členové PS se zabývali návrhy na aktivity dosud navržené v dalších PS. Zabývali se také 

návrhem na motivování PS skrze konkrétní balík financí pro jednotlivé PS – pravděpodobně 

50.000,-  pro každou PS. Zvažovala se i možnost nákupu diagnostického a vzdělávacího 

didaktického souboru Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, který by byl školkám  a školám 

postupně zapůjčován na určitou dobu k diagnostice a práci s dětmi.  

4. Diskuse  

Drobné diskuse byly součástí definování jednotlivých bodů jak při vytváření vize ideální 

školy, tak při navrhování aktivit. 
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Ing. Bednářová na závěr poděkovala všem přítomným za nadšení, s jakým přistoupili 

k vytváření vize, popřála úspěšné zakončení školního roku a v 17:45 hod jednání PS ukončila 

  

Zapsala: Bc. Alena Rasochová 


