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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: čtvrtek 30. 3. 2022 

Rovné příležitosti  9:00 

Financování   11:00 

Matematická gramotnost  13:00 

Čtenářská gramotnost  15:00 

 
Místo setkání:  Zasedací místnost Městského úřadu Vizovice 

Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice 

   

Program: 
1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Vyhodnocení aktivit MAP a pracovních skupin 

3. Informace k aktualizace Strategického rámce MAP 

4. Akční plán MAP 5/2022 do 4/2023 

5. Diskuze 

 

 
Vzhledem k jednotnému obsahu je zpracován pouze jeden zápis. 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Úvodní slovo pronesla hlavní manažerka, přivítala přítomné a sdělila, že se jedná o poslední 

pracovní skupiny v tomto projektu. Následně předala slovo věcným manažerům, kteří 

představili program jednání. 

 

 

2. Vyhodnocení aktivit MAP a pracovních skupin 

• uspořádalo se cca 40 seminářů nebo webinářů – kurzy IT, první pomoc Nanečisto 

• programy pro děti od Sdružení D, MTUNI, MDUNI, Etické dílny, Zvol si info 

• půjčování pomůcek – Klokanovy kapsy, kufr, Ozoboti, Beeboti, buttonkovač 

• hry a metodiky do škol – Učíme se venku, Double 

• dvoudenní exkurze 

• vyšlo 11 videí ze sekce Příběhy starých řemesel (budou další 4) 

• každý rok probíhala setkání pracovních skupin 

• pracovali jsme s řediteli a manažery škol 

• scházel se nebo jednal per rollam Řídící výbor 

• aktualizovali jsme Strategické dokumenty – tvořili Strategické rámce pro dotace, 

tvořili Akční plány 

Ředitelům, manažerům škol, členům pracovních skupin a zřizovatelům budeme rozesílat 

evaluační dotazník, pro evaluaci pracovních skupin je přichystán tištěný. 
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3. Informace k aktualizace Strategického rámce MAP 

Věcní manažeři představili nové programové období v IROP. Po zodpovězení dotazů, co bude 

a nebude způsobilé, představili novou podobu tabulek pro zapisování prioritních záměrů škol 

pro Strategický rámec MAP. 

 

4. Akční plán MAP 5/2022 do 4/2023 

Ve všech pracovních skupinách byl diskutován akční plán pro období 5/2022 do 4/2023. Do 

akčního plánu byly zapsány následující aktivity: 

• Půjčování pomůcek 

• Setkávání pracovních skupin 

• Setkávání ředitelů na území MAP 

• Setkávání asistentů pedagoga 

• Prohloubení spolupráce mezi školami a odborníky z praxe v jednotlivých oblastech 

• Aktualizace metodiky Valašska v kostce 

 
 

5. Diskuze 
LEX Ukrajina a adaptační skupiny 

 

 

 

 

 

Ve Vizovicích dne 30.3.2022 

 

Zapsala: Renata Štachová 

 

 

 


