
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
č.ú. 1420087389/0800 
Email: info@masvas.cz 

 

 

 ZÁPIS 

ze společného jednání   

Pracovních skupin  
v rámci projektu „Naše škola – naše radost III“ tj. místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023003 

 
 
Datum a čas:   4.10.2022 od 15:00 hodin 
 
Místo setkání:  Komunitní centrum Vizovice 

Palackého Nám. 365, 763 12 Vizovice 
  
 
Program: 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Seznámení s klíčovými aktivitami PS v MAP III 

3. Volba předsedů PS pro ČG, MG, rovné příležitosti a financování 

4. Diskuse nad pojetím a možnostmi PS  

 

 
1. Zahájení a úvodní slovo 

 

Přivítání a úvodního slova se ujal hlavní manažer projektu Mgr. Jan Malota, zároveň poděkoval 

všem přítomným za účast, představil program dnešního jednání a oznámil jeho doplnění o 

prezentaci činnosti a aktivit neziskové organizaci Líska z.s. Pokračoval představením členů 

nového realizačního týmu, a následně v krátkosti vysvětlil přínosy projektu MAP III. Poté si 

vzal slovo analytik projektu Ing. Pavel Elšík, který zúčastněné seznámil s vazbou MAPIII na 

čerpání dotací z Integrovaném  regionálním  operačním programu (IROP). Uvedl také 

informace o aktuálních výzvách IROP (individuálních i přes MAS) včetně podporovaných 

aktivit a kritérií přijatelnosti projektů. V souvislosti s tím Mgr. Jan Malota doplnil, že Řídící 

výbor na svém srpnovém zasedání schválil Strategický rámec včetně investičních priorit, a že 

další aktualizace proběhne za půl roku. 

 

2. Seznámení s klíčovými aktivitami PS v MAP III a volba předsedů 

 

Hlavní manažer projektu představil novinky v PS a připomněl, že cílem pracovních skupin je 

výměna zkušeností a odborných znalostí. Seznámil zúčastněné s povinnými aktivitami v PS, 

také zmínil, že členství v nich je finančně ohodnoceno. Následovalo seskupení členů do 

jednotlivých pracovních skupin, kde proběhla krátká diskuze o jednotlivých cílech, a také volba 

předsedů každé pracovní skupiny.  
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3. Aktivity a činnosti Lísky, z.s. 

 

Do programu jednání byla vložena prezentace paní Mgr. Ivaně Koutná, ve které představila 

činnosti neziskové organizace Líska Vsetín. Ta nabízí řadu programů a projektových dní pro 

děti, či akreditované vzdělávací programy pro učitele, které je možné hradit také ze Šablon. 

Dále také předala vlastní zkušenosti s pracovními skupinami MAP III ze Vsetínska a jejich 

fungování a cíli. 

 

4.Diskuse nad pojetím a možnostmi PS  

 

Následovalo představení webové stránky Valašsko v kostce, která navazuje na zpracovanou 

regionální metodiku o Valašsku. Markéta Brhláčová seznámila přítomné s jednotlivými 

kapitolami webu, dostupnými pracovními listy a navazujícími interaktivními kvízy v aplikaci 

Kahoot. V souvislosti s dalším fungováním webu byly členové PS vyzvání ke spolupráci a 

sdílení svých již zpracovaných pracovních listů či jiných materiálů. Hlavní manažer projektu 

Mgr. Jan Malota poté oznámil, že další setkání pracovních skupin již proběhne zvlášť 

s termíny setkání do konce roku 2022.  Následně poděkoval přítomným za spolupráci a 

jednání ukončil. 

 

 

 

Zapsala: Markéta Brhláčová 

4.10.2022 

 

 

 

 
 

 


