
 

 

              

Zápis z 11. 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. Dokumentace MAP  

3. Projekt MAP 

4. Aktivity projektu IKAP 

5. Návrh aktivit 2022 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

1. Zahájení 

Bc. Jaroslava Káňová, manažerka MAP, přivítala přítomné (včetně nových členů PS a RT), informovala 
je o programu jednání. Jednání proběhlo online ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 13.00 hod prostřednictvím 
programu Microsoft Teams. 

2. Dokumentace MAP 

V souvislosti s personálními změnami v obsazení RT, ŘV a PS jsme se členy pracovní skupiny probrali 

dokumentaci, kterých se změny dotknuly. Konkrétně byli členové seznámeni s úpravami 

v dokumentech:  

1) Organizační strukturu MAP 

2) Identifikace dotčené veřejnosti 

3) Členové pracovních skupin 

4) Členové Řídícího výboru 

Uvedené dokumenty byly schváleny Řídícím výborem a členové pracovních skupin měli možnost do 

dokumentů nahlédnout. Před jednáním pracovní skupiny byly členům zaslány také dokumenty 

Agregovaný Popis potřeb škol 2 a Vyhodnocení Akčního plánu, které vznikly na základě spolupráce 

v průběhu května – června. Členové byli také obeznámeni s nutností aktualizovat finální dokument 

MAP a byli požádáni o následnou spolupráci v souvislosti s aktualizací dat týkajících se jednotlivých škol 

apod. 

3. Projekt MAP 

V dalším bodě jsme členy PS informovali o aktivitách a činnostech, které se od posledního jednání 
uskutečnily a které jsou do konce r. 2021 plánovány. V letních měsících proběhlo setkání zástupců obcí, 



 

 

podnikatelů a NNO, na kterém byly předány informace o průběhu projektu MAP. Dále proběhlo jednání 
ohledně realizace klíčové aktivity kariérového poradenství. Došlo k realizaci čtenářských tašek, jež 
vznikly na základě podnětů a výstupů z jednání PS a komunikace s místními knihovnami a členům bylo 
sděleno, co se v jednotlivých taškách nachází a v jakých knihovnách je mohou naleznout. Mimo to se 
členové dozvěděli o aktivitách k podpoře polytechnického vzdělávání (Františkova chaloupka, 
Klokanovy kufry, dřevěné polotovary p. Helise) a jednotlivých školeních a seminářích, které proběhly a 
které jsou rozplánovány do konce r. 2021. 

15. 10. 2021 
Pekařová – Rodič a učitel – spolu nebo proti 
sobě 

ZŠ, MŠ, rodiče 

4. 11. 2021 
Mgr. Miroslava Hubatka – Formativní 
hodnocení 

ZŠ 

15. 2. 2021 
PaedDr. Iva Tomášková - Využití didaktických 
her ve výuce matematiky na 1. stupni 

ZŠ 

2019–2022 Envicentrum, Kosenka, Hostětín ZŠ, MŠ 

 

4. Aktivity projektu IKAP 

K projektu IKAP, do kterého jsme se zapojili, jsme členům popsali, v jaké fázi se nacházíme. Prezentovali 
jsme harmonogram a náplň aktivit zvlášť pro mateřské školy (Malá technika z. ú.) a zvlášť pro základní 
školy (ZOO Zlín Lešná), jež jsou z projektu financovány a vyzvali jsme členy k předání informací do 
jednotlivých škol a motivaci pedagogů k účasti na daných aktivitách. 

 

5. Návrh aktivit 2022 

Předposledním bodem jednání byl návrh aktivit na následující rok. Představili jsme plánované aktivity 
pro mateřské a základní školy, a to konkrétně: 

Snoezelen Kaštánek – nachází se v Rodinném centru Kaštánek ve Valašských Kloboukách; plánováno 
na jaro 2022. 

Ukázka metody Hejného ve Valašských Kloboukách – prezentována možnost exkurze do Základní 
školy ve Valašských Kloboukách, kde se ve 3. a 4. třídách inspirují při výuce matematiky metodou 
Hejného. 

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. 

Výjezd po školách – v návaznosti na kladně hodnocené výjezdy po školách z r. 2019 bychom rádi 
uskutečnili další setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol, a to přímo v jednotlivých 
školách formou prohlídky. 

6. Diskuse 

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

 

7. Závěr 

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

 

Zapsala: Mgr. Tereza Trčálková       Ve Vysokém Poli 8. 10. 2021 


