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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 a Financování 31. 3. 2020 13:00 

Matematická gramotnost  31. 3. 2020 15:00 

 Čtenářská gramotnost   2. 4. 2020 15:00 

 
 
Místo setkání:  Zasedací místnost Městského úřadu Vizovice 

Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice 

  
 
Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Aktivity v roce 2020 

3. Regionální učebnice – příprava obsahu a námětů 

4. Diskuse a různé 

 
 

Vzhledem k jednotnému obsahu pracovních skupin, byl zpracován souhrnný zápis 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Úvodního slova a zahájení na jednáních ujali věcní manažeři jednotlivých pracovních skupin 

Pavel Elšík a Ondřej Štach. Představili program jednání a vyzvali k doplnění programu. 

 

 

2. Aktivity v roce 2020 

Manažerky Štachová a Rasochová představily naplánované aktivity na první polovinu roku 

2020. Na toto téma navázala diskuze o činnosti škol v době pandemie. Všechny pracovní 

skupiny došly ke stejnému názoru, že v případě, že nedojde k obnovení provozu školy, tak není 

žádoucí pořádat online vzdělávání, protože pedagogové budou mít spoustu práce s online 

výukou. Na pracovní skupině Rovné příležitosti vzešel nápad na prověření základních škol jak 

v době pandemie zvládají výuku, zda jsou problémy s tím spojené apod. Bylo rozhodnuto, že 

realizační tým vytvoří dotazník, který bude zaslán k vyplnění Manažerům škol. 
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3. Regionální učebnice – příprava obsahu a námětů 

Manažerka implementačních aktivit představila současný stav tvorby regionální učebnice a 

ukázala několik již vytvořených aplikací, které se svolením jejich tvůrců lze sdílet mezi školy. 

Zároveň sdělila, že na zaplacení konkrétní osoby, která by se tvorbou materiálu zabývala, není 

v MAP dostatečné množství financí a tedy bude nutné zapojení ředitelů škol a členů pracovních 

skupin. 

Následně byl představena vize učebnice a pomocí brainstormingu a jiných aktivit byl utvořen 

obsah. Zároveň každý ze členů PS dostal za úkol se zamyslet nad obsahem vybrané kapitoly 

v obecné valašské části. (obsahová část o Vizovicku a Slušovicku bude předmětem pracovních 

skupin v červnu). 

 

 

 

4. Diskuze a různé 

V závěru následovala krátká diskuze o pandemii COVID19 a o možnostech jak zapojovat 

rodiče do vzdělávání a zároveň jaké nároky mít v takové době na jednotlivé žáky. Po této 

diskuzi byla setkání ukončena. 

 

 

 

ve Vizovicích 3. dubna 2020 

 

 

Ing. Renata Štachová 

hl. manažerka projektu 


