
 

 

              

Zápis z 12. jednání pracovní skupiny pro Rovné příležitosti a 

Financování 

v rámci projektu 

Místní akční plán vzdělávání ORP Valašské Klobouky II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010698 

PROGRAM  

1. Zahájení 

2. Projekt MAP 

3. Dokumentace MAP  

4. Inspirace do výuky 

5. Aktivity projektu IKAP 

6. Realizace nových aktivit v roce 2022 

7. Diskuze 

8. Závěr 

 

1. Zahájení 

Bc. Jaroslava Káňová, manažerka MAP, přivítala přítomné a nastínila program jednání. Jednání 
proběhlo online ve středu 18. 11. 2021 od 09.00 hod prostřednictvím programu Microsoft Teams. 

2. Projekt MAP 

Členům pracovních skupin byly připomenuty webové stránky www.mas.plostina.cz, na kterých 

pravidelně informujeme o projektu MAP II. Členové i široká veřejnost zde mohou najít základní 

informace týkající se projektu vč. seznamu zapojených škol, přehled akcí, mj. dokumenty MAP, zápisy 

z pracovních skupin atd. 

3. Dokumentace MAP 

V souvislosti s povinností aktualizovat finální dokument MAP jsme členy PS požádali o součinnost 
v rámci aktualizace a kontroly údajů uvedených v tomto dokumentu, a to především údajů týkajících 
analytické a strategické části. 

4. Inspirace do výuky 

V dalším bodě jsme členy informovali o účasti na online konferencích na podporu rozvoje čtenářské a 
matematické gramotnosti, které byly nabyté zajímavými informacemi, statistikami a mj. tipy do výuky. 
Z tohoto webináře jsme vybrali 3 inspirace, které jsou určeny nejen pro učitele, ale pro všechny, které 
zajímá problematika gramotností. První inspirací byl portál rvp.cz, a to konkrétně Gramotnosti pro 
život. Jedná se o vzdělávací moduly k čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a po absolvování 
jednotlivých lekcí získá účastník certifikát. Další inspirací z uvedeného portálu byl Katalog EMA, což je 
shromaždiště užitečných materiálů do výuky, které lze třídit podle stupně vzdělání nebo typu (např. 

http://www.mas.plostina.cz/


 

 

video, interaktivní cvičení atp.). Posledním tipem byl Youtube kanál Vedeme školu a Projekt SYPO, kde 
mohou zájemci najít nepřeberné množství inspirativních videí, rozhovorů, záznamů z webinářů apod. 

5. Aktivity projektu IKAP 

K projektu IKAP, do kterého jsme se zapojili, jsme členům popsali doposud realizované aktivity a dále 
jsme prezentovali plánované akce, a to Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství a dále 
návštěva pracovníků ZOO Lešná do základních škol na našem území v průběhu února – března. 

 

6. Realizace nových aktivit v roce 2022 

Posledním bodem jednání byla prezentace naplánovaných aktivit a také návrh aktivit na následující 
rok. Semináře s pevným termínem: 

 

Členy PS jsme dále seznámili, v jaké fázi se nachází aktivity, které jsme společně diskutovali již při 
minulé PS, a to: 

Ukázka metody Hejného ve Valašských Kloboukách –exkurze do Základní školy ve Valašských 
Kloboukách, kde se ve 3. a 4. třídách inspirují při výuce matematiky metodou Hejného. Předběžně 
domluveno na jaro 2022 dle zájmu okolních škol. 

Oslovení Mgr. Toflové ke zprostředkování ukázkové hodiny v MŠ Frýdek-Místek předběžně v březnu 
2022. 

Kariérové poradenství – poskytnuty doplňující informace o spolupráci s Petrem Kozlem z VPC Valašské 
Klobouky o možnosti exkurzí žáků 8. tříd základních škol do místních firem. Z důvodu epidemiologické 
situace musela být tato aktivita přesunuta na jaro 2022. 

Výjezd po školách – v rámci setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol byly jako 
hostující školy osloveny ZŠ Brumov-Bylnice, MŠ Návojná, MŠ Nedašova Lhota, MŠ Štítná nad Vláří a 
prohlídka v těchto institucích byla předběžně dohodnuta na 2. pol. dubna 2022. 

Před závěrečnou diskuzí jsme členům nabídli 3 nové aktivity na následující rok: 

Exkurze Experimentárium Otrokovice – možnost navštívit tento jedinečný projekt při SŠ 
v Otrokovicích, jehož cílem je motivace žáků ZŠ ke studiu technických a přírodovědných oborů. Exkurze 
je vhodná pro žáky 8. - 9. tříd a podporuje aktivitu Kariérového poradenství. 

Autorské čtení s dílnou paní Lenou Freyovou – četba vlastních pohádek autorky a následně práce 
s dětmi na rozvoji literární a čtenářské gramotnosti. Aktivita je vhodná pro žáky 1. – 3.- tříd ZŠ. 

Beseda se spisovatelkou Lucií Seifertovou – beseda a tvořivá dílna s autorkou knihy Dějiny udatného 
českého národa na konkrétní téma z dějin. Vhodné pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ. 

25.11.2021 
Lukáš Javorek – téma Nové metody ve výuce 
matematiky na I. a II. stupni ZŠ 

Pedagogové ZŠ 

14.1.2022 
Mgr. Markéta Šobáňová – exkurze v 
odpočinkové zóně Snoezelen 

Pedagogové MŠ 

15.2.2021 
PaedDr. Iva Tomášková – téma Využití 
didaktických her ve výuce matematiky na 1. 
stupni 

1.  Stupeň ZŠ 

4.5.2022 
JUDr. PhDr. Jiří Valenta – téma Aktuální 
změny právních předpisů při řízení škol a 
školských zařízení 

Ředitelé ZŠ a MŠ 



 

 

7. Diskuse 

V rámci diskuse se každý člen vyjádřil k uvedeným plánovaným aktivitám a také zda by byl ze strany 
jejich školského zařízení zájem/nezájem o realizaci, včetně možného místa a termínu výjezdu po 
školách. 

 

8. Závěr 

Na závěr realizační tým poděkoval všem za účast a za spolupráci. 

 

Zapsala: Mgr. Tereza Trčálková       Ve Vysokém Poli 23. 11. 2021 

 


