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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:  20. 4. 2021 

  

Místo setkání:  online přes Google Meet 

 meet.google.com/jax-wxds-pra 

   

Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Informace z MAP 

3. Evaluace Akčního plánu 10/2019-12/2020 - představení výstupu 

4. Tvorba regionální metodiky Valašsko v kostce - brainstorming 

5. Návrhy na další aktivity  

6. Činnost škol v době pandemie – sdílení zkušeností 

7. Diskuze 

 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Úvodního slova se ujala hlavní manažerka Ing. Štachová, která přivítala přítomné, omluvila 

několik účastníků a sdělila program setkání. 

 

2. Informace z MAP 

Implementační manažerka Alena Rasochová si připravila prezentaci, v níž pro účastníky 

představila činnost v MAP od září 2020. Kromě seminářů, webinářů a jejich obsahu, 

zmínila také nákupy pomůcek pro školy a také akce a aktivity, kterých se účastnili 

zaměstnanci MAP, aby sdíleli své zkušenosti nebo čerpaly nové informace a nápady. Dále 

také představila plán činnosti na závěr měsíce dubna a květen. Renata Štachová pak 

odpověděla na dotazy ohledně půjčování ozobotů a beebotů do škol – pomůcky budou 

půjčovány postupně – každá škola podepíše protokol o výpůjčce a v případě poškození 

budou nuceni nahradit poškozené. 

 

3. Evaluace Akčního plánu 10/2019-12/2020 - představení výstupu 

Věcný manažer Jan Malota seznámil účastníky s vypracovanou evaluací Akčního plánu za 

období říjen 2019 až 2020. Sdělil, že v mnoha ohledech nebyl plán naplněn, a to především 

kvůli pandemii Covid 19 a omezenému pohybu a shromažďování osob. Navzdory tomu 

upozornil, že mnoho naplánovaných aktivit bylo posunuto do dalšího období a některé 

z toho se podařilo již realizovat, byť třeba omezenou formou. V závěru upozornil jaké jsou 
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hlavní výstupy šetření a jaká jsou poučení pro další práci. Následně doplnil druhý věcný 

manažer Pavel Elšík, že v dalším programovém období 2021+ by měl být větší prostor 

v IROP pro realizaci investičních záměrů než doposud.  

 

4. Tvorba regionální metodiky Valašsko v kostce – brainstorming 

Ing. Štachová představila ještě jednou metodiku Valašsko v kostce. Zdůraznila, že se 

nejedná o učebnici pro žáky, ale metodiku pro učitele, kteří vyučují žáky 4. a 5. tříd. 

Představila již vyhotovené kapitoly a jejich strukturu. Zodpověděla dotaz zda se při tvorbě 

spolupracuje s odborným garantem. 

 

5. Návrhy na další aktivity  

Bylo otevřeno téma dalších aktivit, které v rámci MAP chceme realizovat – např. finanční 

gramotnost. Účastníkům bylo sděleno, že další den jim budou zaslány materiály. Zároveň 

byli vyzváni k diskuzi, co by rádi v budoucnu realizovali. 

 

6. Činnost škol v době pandemie – sdílení zkušeností 

Účastníci byli vyzváni k diskuzi aktuálních témat – sdíleli zkušenosti mezi sebou z oblasti 

psychologického stavu dětí a žáků, zkušenosti s testováním, online výukou atd. 

 

7. Diskuze 

viz předchozí bod. 

 

 

Po diskuzi byla online schůzka pracovních skupin ukončena. 

 

 

 

 

Ing. Renata Štachová 

hl. manažerka projektu 

 


