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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   17. 6. 2021 9:00 

Financování    17. 6. 2021 11:00 

Matematická gramotnost  17. 6. 2021 13:00 

 Čtenářská gramotnost   17. 6. 2021 15:00 

 

  

Místo setkání:  Zasedací místnost Městského úřadu Vizovice 

Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice 

   

Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Vyhodnocení aktivit MAP z doby pandemie  

3. Plán aktivit na 1. pololetí školního roku 2021/2022 

4. Příběhy starých řemesel 

5. 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 a předala slovo 

věcným manažerům, kteří představili přítomným program jednání. 

 

 

2. Vyhodnocení aktivit MAP z doby pandemie  

Implementační manažerka představila aktivity, které byly pro pedagogické pracovníky, 

veřejnost v roce 2021 realizovány. Všechny webináře byly vedeny kvalitními a zkušenými 

lektory a díky zjišťované zpětné vazbě víme, že účastníci byli s obsahem i formou spokojeni. 

Jako vhodná platforma pro webináře se ukázal Google Meet, který umožňuje účast až 100 osob, 

aniž by musely mít zřízený Google účet. 

Dále bylo zmíněno, že RT MAP pořídil dvě sady Bee-botů a jednu velkou sadu Ozobotů, kteří 

budou zapůjčováni do mateřských a základních škol. RT také na začátku roku 2021 oslovil 

školy s tím, že jim poskytne pomůcky do 5000,-. Všichni ředitelé si pomůcky vybrali (dle 

zadaných parametrů) a RT pomůcky objednal a školám zdistribuoval. 

Půjčování Klokanových kapes a kufru bylo v tomto období pozastaveno. 
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3. Plán aktivit na 1. pololetí školního roku 2021/2022 

S členy pracovních skupin bylo diskutováno zaměření aktivit na podzim roku 2021. Na základě 

návrhů aktivit bude manažerka implementačních aktivit poptávat kurzy a vzdělávací aktivity 

pro pedagogy, děti a žáky. Zároveň bylo sděleno, že proběhlo zpracování Sebehodnotící zprávy 

za 3. období realizace (5/2020-4/2021), tento dokument bude následně schválen Řídícím 

výborem. 

 

4. Příběhy starých řemesel 

P. Hába (IT pracovník) připoměl školám možnost spolupráce při správě sítě, nastavení, pořízení 

PC apod. Následně popsal a ukázal novou aktivitu, která spočívá v tvorbě edukačních videí, 

které představují řemesla a tradice, které na Valašsku byly a jsou. Výstupy této aktivity budou 

využívány i jako doprovodný materiál regionální metodiky Valašsko v kostce. 

 

5. Diskuze 

Následovala diskuze, kterou řídil facilitátor. Diskutovány byly příklady dobré praxe po návratu 

dětí do školních lavic a vyhodnocení školního roku z pohledu ČŠI. 

 

 

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

 

 

 

Ing. Renata Štachová 

hl. manažerka projektu 


