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ZÁPIS 
 

z jednání manažerů škol 

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

 
Datum a čas:   15. 1. 2019 od 15:00 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro, 

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Role manažera školy v projektu MAP II. 

3. Aktivity projektu v roce 2019 

4. Diskuse a závěr 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání zahájila a přítomné přivítala hlavní manažerka projektu Ing. Renata Bednářová.  

 

2. Role manažera školy v projektu MAP II. 

Ing. Bednářová v prezentaci ozřejmila přítomným roli manažera v projektu MAP II. Poté Ing. 

Elšík představil aktuální výzvu MMR, která se týká opravy a obnovy sportovních hřišť. 

Následovala prezentace Ing. Štacha, který se však omluvil. Prezentaci převzala Ing. 

Bednářová a týkala se dalších dotačních možností.  

 

3. Aktivity projektu v roce 2019 

Bc. Rasochová seznámila manažery s dosavadní činností jednotlivých pracovních skupin, 

s plánovanými semináři a dalšími aktivitami. Dále s možností využití služeb agentur 

nabízejících různé druhy služeb pro školy jednak v oblasti karierového poradenství, prevence 

sociálně patologických jevů nebo třeba z oblasti úspor kancelářských a úklidových 

prostředků. Poté nastínila další záměry realizace implementačních aktivit jako jsou např. 

přednáška Petra Háby – souvislosti kolem ADHD, polytechnický projekt zaměřený na 

řemesla, vytváření drobného didaktického a tematického materiálu pro využití ve vzdělávání, 

vytvoření regionální učebnice s ucelenými informacemi o našem regionu k využití do výuky 

škol. Představené zamýšlené aktivity se setkaly s příznivým ohlasem ze strany manažerů. Bc. 

Rasochová také vyzvala manažery k zasílání odkazů na prověřené agentury jako jsou např. 

divadýlka, vzdělávací akce, atd., ale také jakýchkoliv připomínek, názorů a nápadů na 

aktivity.  

 

4. Diskuse a závěr 

Ing. Bednářová vyzvala manažery k připomínkování přednesených informací.  

Na závěr manažerky poděkovaly přítomným za spolupráci a jednání ukončily. 

 

Zapsal: Ing. Ondřej Štach 


