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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:   

 Rovné příležitosti   9. 6. 2020 13:00 

Financování    9. 6. 2020 15:00 

Matematická gramotnost  10. 6. 2020 14:00 

 Čtenářská gramotnost   10. 6. 2020 16:00 

 

 
Místo setkání:  Zasedací místnost Městského úřadu Vizovice 

Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice 

  
 
Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Regionální učebnice – příprava obsahu a námětů 

3. Diskuse a různé 

 
 

Vzhledem k jednotnému obsahu pracovních skupin, byl zpracován souhrnný zápis 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Setkání bylo zahájeno úvodním slovem a přivítáním věcných manažerů Štacha a Elšíka. 

Poděkovali přítomným za účast a zároveň také za dobrou práci ve školách v době pandemie. 

Manažerka Rasochová poděkovala za sdílení soutěže pro děti – osmisměrky a poprosila o 

sdílení následující soutěže – křížovky. Výherci obou těchto soutěží budou vylosováni a bude 

jim předána výhra – společenská hra Krycí jména či Dixit. 

 

 

2. Regionální učebnice – příprava obsahu a námětů 

Stěžejní část všech pracovních skupin spočívala v přípravě obsahu a námětů regionální 

učebnice. Na březnových setkáních pracovních skupiny byl vytvořen obsah jednotlivých 

kapitol z pohledu obecného. Na těchto pracovních skupinách se členové zamýšleli a diskutovali 

nad obsahem místně zaměřené části - Vizovicka a Slušovicka. Díky tomu, že každý věděl, co 

bude obsahem obecné části a znalosti místního území, byly vytvořeny takové náměty, které 

budou přínosné pro děti různých věkových kategorií. Tyto náměty budou postupně 
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zpracovávány členy realizačního týmu či jinými zaměstnanci a následně budou poskytovány 

pracovním skupinám a manažerům škol k posouzení a připomínkám. 

 

 

3. Diskuze a různé 

Diskuze byla věnována fungování škol a školek v době pandemie COVID. Členové mezi sebou 

sdíleli příklady dobré i špatné praxe. Probíraným tématem se stal také zápis do mateřských i 

základních škol, který probíhal zcela nestandartně. 

Všichni přítomní se shodli na tom, že pomoc ze strany MŠMT byla na dobré úrovni, ale někdy 

byl problém s komunikací a častými úpravami a změnami. 

 

 

 

 

ve Vizovicích 15. 6. 2020 

 

 

Ing. Renata Štachová 

hl. manažerka projektu 


