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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   11. 10. 2021 9:00 

Financování    11. 10. 2021 11:00 

Matematická gramotnost  11. 10. 2021 13:00 

 Čtenářská gramotnost   11. 10. 2021 15:00 

 

  

Místo setkání: Komunitní centrum Vizovice 

 

Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 

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

3. Regionální metodika 

4. Informace o MAP III 

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 připomněla, že se 

pracovní skupiny mají scházet 4x ročně a co bylo obsahem předchozích jednání. Následně 

předala slovo věcným manažerům, kteří představili přítomným program jednání. 

 

 

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

Věcní manažeři a manažerka implementačních aktivit představili plán na 1. pololetí šk. roku. 

Připomněli, že školám se každý měsíc půjčují sady Klokanových kapes/ kufru, Ozoboti a 

Bee boti. Sdělili, že dále budou pokračovat ve školách programy Sdružení D, Etických dílen a 

Malé technické a digitální univerzity.  

Dále se předpokládá: 

• 13. 11. se ve Vizovicích koná Svatomartinský trh, kde v rámci projektu budeme s dětmi 

vyrábět butonky a zajistili jsme pro ně 2 vystoupení Úžasného divadla fyziky 

• 16. 11. nás čeká 2. část semináře pro asistenty a učitele MŠ k dětem s PAS 

• Výjezd do Hostětína 29.-30.11. jak pro učitele ZŠ, MŠ, asistenty apod. 

• na únor nebo březen plánujeme webinář k legislativě s paní Dr. Janečkovou, který se 

velmi osvědčil 
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• semináře nebo webináře IT dovedností – word, excel, práce s PDF dokumenty,... 

• seminář matematika na prvním stupni s prvky Hejného. 

Mimo tyto aktivity se plánuje aktualizace projektových záměrů do Strategického rámce a 

reflexe pokroku ve školách, tzn. zodpovězení otázek v čem je škola dobrá nebo co se jí nedaří 

a v čem se by se chtěla posunout – to vše budem řešit s manažery škol a řediteli. Dále bude 

s nimi řešena reflexe zapojení do MAP, tj. výstup pro předposlední Zprávu o realizaci projektu. 

 

 

3. Regionální metodika 

Již od jara natáčíme videa na stará řemesla, která na Valašsku byla. Najdete je už teď na 

YouTube. Tato videa pak budou sdílena i na webových stránkách. Do konce roku budou 

zpracovány všechny kapitoly metodiky a následně se začne připravovat grafická podoba, 

pořízení fotografií. Celá metodika vč. webových stránek bude dokončena do dubna 2022 a 

jakmile budou všechny výstupy hotové, uskuteční se setkání s novináři, což pravidla projektu 

min. 1x za projekt vyžadují. 

Manažeři dále připomněli, že úmyslem je postupně vytvářet sbírky pracovních listů k daným 

tématům, popř. samostatných úkolů, aby si učitel mohl vybrat co se mu líbí, co považuje za 

přínosné a především co odpovídá dané věkové skupině dětí se kterou pracuje.  

 

 

4. Informace o MAP III 

Bod zahájila pí. Krčková z NPI ČR, která sdělila přítomným členům obecné informace o MAP 

III a přiblížila rozdíly mezi MAP II. Zdůraznila především, že projekt nebude nastaven na 

financování aktivit škol. 

Dále informovala hlavní manažerka o tom, že MAP II končí na konci dubna a předpokládá se 

přímé navázání MAP III o délce 19 měsíců, tj. do konce listopadu 2023 (nejzazší možný termín 

ukončení projektu). Bylo sděleno, že byly osloveny všechny školy a žádost bude podána do 

konce listopadu s cca 4x menším rozpočtem.  

 

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

 

 

 

Ing. Renata Štachová 

hl. manažerka projektu 


