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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   25. 1. 2021 9:00 

Financování    25. 1. 2021 11:00 

Matematická gramotnost  25. 1. 2021 13:00 

 Čtenářská gramotnost   25. 1. 2021 15:00 

  
 
Místo setkání:  Zasedací místnost Městského úřadu Vizovice 

Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice 

   

Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Informace z MAP 

3. Tvorba regionální metodiky Valašsko v kostce - brainstorming 

4. Návrhy na další aktivity  - webináře 

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 a předala slovo 

věcným manažerům, kteří představili přítomným program jednání. 

 

 

2. Informace z MAP 

Věcný manažer (Elšík/Malota dle PS) představili pracovní skupině činnost realizačního týmu 

za předchozí období a sdělili nejnovější novinky v MŠMT, NPI ČR apod. Sdělili, že některé 

aktivity byly na podzim 2020 zrušeny nebo přesunuty do dalšího období. 

 

 

3. Tvorba regionální metodiky Valašsko v kostce – brainstorming 

Implementační manažerka představila regionální metodiku a řídíla krátký brainstorming 

k obsahu dalších kapitol, které zpracovává Pavel Hanulík. Výstupy z této aktivity budou dále 

řešeny v realizačním týmu a předány ke zpracování.  
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4. Návrhy na další aktivity  - webináře 

Manažerka implementačních aktivit a facilitátor řídili diskuzi k plánování webinářů na první 

polovinu roku 2021. Z návrhů vznikl podklad, který implementační manažerka využila při 

plánování aktivit. 

 

 

5. Činnost škol v době pandemie – sdílení zkušeností 

Pedagogové mezi sebou sdíleli příklady dobré a špatné praxe z podzimních a zimních měsíců, 

kdy museli opět učit distanční formou. Sdělili si mezi sebou co na děti a žáky platí, jaké je 

možné využívat prostředky apod. 

 

6. Diskuze 

 

 

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

 

 

 

Ing. Renata Štachová 

hl. manažerka projektu 


