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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   21. 9.2020  13:00  

Financování    21. 9. 2020  14:30  

Matematická gramotnost  21. 9. 2020  16:00  

Čtenářská gramotnost  21. 9. 2020  17:30 

 

Místo konání: Roadhouse Zádveřice 

 Zádveřice 48, 763 12 Zádveřice-Raková 

   

Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Zhodnocení akčního plánu pro rok 2020 

3. Příprava akčního plánu aktivit na rok 2021 

4. Příprava regionální učebnice 

5. Činnost škol v době pandemie – sdílení zkušeností 

6. Diskuze 

 

 
 

Vzhledem k jednotnému obsahu pracovních skupin, byl zpracován souhrnný zápis 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Úvodní slovo pronesla a přítomné členy přivítala hl. manažerka Štachová. Sdělila jaký bude 

program jednání a pracovním skupinám pro matematickou gramotnost a financování 

představila nového věcného manažera Jana Malotu, který od 1. 9. 2020 nahradil manažera 

Štacha. 

 

2. Zhodnocení akčního plánu pro rok 2020 

Věcný manažer Malota/Elšík a manažerka implementačních aktivit Alena Rasochová 

představili pracovním skupinám částečné vyhodnocení akčního plánu pro rok 2020. Sdělili, 

jaké společné aktivity se podařilo zrealizovat a zároveň zdůraznili, že finální evaluace bude 

probíhat začátkem roku 2021, kdy bude zpracován písemný výstup. 

 

3. Příprava akčního plánu aktivit na rok 2021 

Manažeři rozdělili členy pracovních skupin do menších skupinek, jejichž úkolem bylo 

vydefinovat nápady na společné aktivity pro AP od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. Po vytvoření 
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takového plánu měly skupinky za úkol si návrhy odprezentovat a zhodnotit zda jsou aktivity 

potřebné a vhodné k financování/koordinaci z MAP.  

Na základě výstupů každé pracovní skupiny zpracují manažeři výstup, který bude dále 

poskytnut k připomínkování manažerům škol, všem pracovním skupinám a následně Řídícímu 

výboru, který je oprávněn schválit/neschválit akční plán. 

 

4. Příprava regionální učebnice 

Členům pracovních skupin bylo sděleno jak probíhá příprava regionálního materiálu. 

Manažerka Štachová a Rasochová sdělily, že byla podána Žádost o dotaci na Zlínský kraj, který 

by mohl část výdajů spojených s tvorbou a vydáním materiálu zafinancovat. 

Dále sdělily, že probíhá domluva s místním učitelem zeměpisu, který by se na tvorbě materiálu 

rád podílel.  

 

5. Činnost škol v době pandemie – sdílení zkušeností 

Účastníci jednání byli vyzváni ke sdílení zkušeností v době pandemie Covid-19. Učitelé si 

sdělili, jak pracovali s dětmi distanční formou a jaké jsou nyní v novém školním roce výsledky 

žáků za minulé pololetí. Všichni přítomní se shodli na tom, že české školství není zcela 

připraveno na distanční vzdělávání, ať už z důvodu na straně pedagogů (neumějí se softwarem 

pracovat, neumí udržet pozornost a kontrolu nad dětmi) a zároveň ze strany domácností 

(překrývající se hodiny, málo PC v domácnosti). 

 

6. Diskuze 

Mezi učiteli následně probíhala diskuze nad čerpáním šablon v nouzovém stavu a nad tím, jak 

kontrolovat zdravotní stav dětí/zaměstnanců, aby nedocházelo k uzavírání škol a školek. 

 

Po občerstvení věcní manažeři Malota a Elšík poděkovali všem za účast a ukončili svá jednání. 

 

 

 

Ing. Renata Štachová 

hl. manažerka projektu 


