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 ZÁPIS 

z jednání   

Pracovní skupiny  
FINANCOVÁNÍ 

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:  17.1.2023 od 14:00 
 

Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, Masarykovo nám. 650, 
763 12 Vizovice  

 

Program: 
 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Informace z KAP a P-AP 

3. Seznámení s finální verzí SWOT analýzy 

4. Diskuse nad pojetím a možnostmi PS  

 
1. Zahájení a úvodní slovo 

Přivítání a úvodního slova se ujal hlavní manažer projektu Jan Malota, zároveň poděkoval všem 
přítomným za účast a představil program dnešního setkání.  
 
2. Informace z KAP a P-AP  
Hlavní manažer projektu Jan Malota představil novinky z Domu zahraniční spolupráce, a to 
projekt Erasmus+, kterého se mohou zúčastnit jak studenti, tak učitelé. Dále shrnul informace 
z fokusních skupin digitální gramotnost a rovné příležitosti. 
 
3. Seznámení s finální verzí SWOT analýzy 

Členové PS postupně zhodnotili aktuálnost SWOT analýz, včetně aktualizovaných bodů od 
členů dalších pracovních skupin. U každé kategorie – silné a slabé stránky, příležitosti a 
ohrožení procházeli členové jednotlivé body a diskutovali nad jejich aktuálností, popřípadě 
definovali do tabulky nové body dané problematiky. 

 

3. Diskuze nad pojetím a možnostmi PS 

▪ Ředitelka MŠ Vizovice popsala princip Ekoškoly a zapojení rodičů do aktivit 
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▪ Diskuze nad námětem KAP – problematika přechodu dětí mezi jednotlivými stupni 

škol, diskutování učitelů s rodiči žáků u „kulatého stolu“. 
▪ Nabídka školení pro členy PS (Canva, EVVO, práce s granty,…) 
▪ Diskuze k IROP – přísné nastavení dotačních podmínek, které eliminují některé MŠ. 

 
 
Na závěr pan Malota poděkoval všem za účast a naplánoval další setkání pracovní skupiny 
v průběhu března 2023. 
 
 
Vizovice, 17.1.2023         Zapsala: v.r. Markéta Brhláčová  


