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 ZÁPIS 

z jednání Pracovních skupin 

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:  14. 1. 2020 

 Matematická gramotnost  10:00 

 Čtenářská gramotnost   12:00 

 Financování    14:00 

Rovné příležitosti   16:00 
 
 
Místo setkání:  Zasedací místnost Městského úřadu Vizovice 

Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice 

  
 
Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Zhodnocení roku 2019 

3. Představení plánu na rok 2020 

4. Možnosti spolupráce s Krajským akčním plánem 

5. Diskuse a různé 

 
 

Vzhledem k jednotnému obsahu pracovních skupin, byl zpracován souhrnný zápis 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Úvodního slova a zahájení na všech jednáních ujala hlavní manažerka projektu Renata 

Štachová. Přivítala všechny v novém roce a sdělila obsah dnešních jednání. 

 

 

2. Zhodnocení roku 2019 

Prezentaci o aktivitách v roce 2019 představila Renata Štachová. Sdělila, že Řídící výbor zvolil 

novou předsedkyni Mgr. Petru Výchopňovou a že byl schválen Akční plán MAP na období 

10/2019 – 12/2020. Dále představila činnost realizačního týmu během roku a také aktivity a 

výstupy, jako byly např. semináře pro pedagogy či rodiče, aktivity pro děti a žáky, exkurze na 

Opavsko aj. 
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3. Představení plánu na rok 2020 

Manažerka implementačních aktivit se ujala další prezentace se zaměřením na činnost v roce 

2020. Sdělila kdy se uskuteční jednání pracovních skupin a řídícího výboru vč. jeho vzdělávací 

aktivity. následně představila termín a náplň již naplánovaného semináře s Mgr. Bínovou. Na 

tuto část navázali věcní manažeři s představením výstupů Akčního plánu a již naplánovaných 

aktivit v rámci definovaných priorit MAP. 

 

 

4. Možnosti spolupráce s Krajským akčním plánem 

Posledním bodem bylo představení spolupráce MAP s KAP Zlínského kraje. Přítomným 

členům pracovních skupiny byly představeny možnosti v oblasti polytechniky, kde by MAP 

mohly prostřednictvím KAP získat finanční prostředky na realizaci modulových aktivit. Pro 

MAP Vizovice by stanovená alokace činila cca 118 tis. Kč. Na základě diskuze s pracovními 

skupinami bylo rozhodnuto, že zájem o nabízené moduly ze strany KAP není, a to zejména 

z důvodu předem vybraných poskytovatelů a vysokým finančním nákladům, které byly všemi 

pracovními skupiny vyhodnoceny jako neefektivní a přestřelené. 

 

 

5. Diskuse a různé 

V závěru všech jednání probíhala krátká diskuze nad výukou v jednotlivých školách, příprava 

na ukončení 1. pololetí vzdělávání atd. 

Po krátkých diskuzích byla jednání ukončena. 

 

 

ve Vizovicích 14. ledna 2020 

 

 

Ing. Renata Štachová 

hl. manažer projektu 


