
 

 

              

Zápis z 10. 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 + SR MAP na nové období 2021–2027 

3. Zpracovaná evaluace PS 

4. Projekt IKAP 

5. Realizace nových aktivit 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

1. Zahájení 

Ing. Hana Plšková, manažerka MAP, přivítala přítomné, informovala je o programu jednání. Jednání 
proběhlo online ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 13:00 hod prostřednictvím programu Microsoft Teams 
z důvodu pandemie COVID. 

 

2. Dokumentace MAP + SR MAP na nové období 2021–2027 

Se členy pracovní skupiny jsme probrali dokumentaci v rámci projektu. Jedním z dokumentů byla 
SWOT-3 analýza v rámci povinných témat. Před jednáním pracovní skupiny byl tento dokument 
členům zaslán, aby jej připomínkovali a mohli jsme jej aktualizovat. Členové k tomuto dokumentu 
neměli připomínky, takže byla SWOT-3 analýza v této podobě schválena. Dále jsme probrali a schválili 
strategickou část dokumentace MAP, ke které neměl nikdo žádné připomínky. V rámci přípravy 
nového programového období 2021-2027 v IROPu jsme vyplnili nové tabulky ve Strategickém rámci, 
které nám zaslal Řídící orgán. Setkali jsme se s řediteli našich mateřských a základních škol, se kterými 
jsme do tabulek zanesli nové investiční záměry. Následně tabulky předáme ke schválení zřizovatelům 
tak, aby nám finální podobu v červnu schválil Řídící výbor. Mimo to se probíralo vyhodnocení akčního 
plánu aj.   

 

3. Zpracovaná evaluace PS 

V rámci povinné aktivity projektu Evaluace a monitoring MAP jsme zpracovali evaluaci pracovních 
skupin, ke které nám členové vyplňovali na začátku roku dotazník. Na základě evaluace jsme 
zhodnotili efektivitu průběhu pracovních skupin, která dopadla velmi kladně. Tento dokument jsme 
před jednáním rovněž zaslali členům k nahlédnutí. 

 

4. Projekt IKAP 

K projektu IKAP, do kterého jsme se zapojili, jsme členům popsali, v jaké fázi se nacházíme. Nyní 
probíhá oslovení dodavatelů k aktivitám, které jsme vybrali. Rovněž jsme doladili finální 
harmonogram aktivit.  



 

 

 

 

5. Realizace nových aktivit 

V dalším bodě jsme členy seznámili, co v současné době probíhá a co nás čeká: 

Duben–květen 

• Knihy do ZŠ 

• Knihy pro rozvoj pedagogických pracovníků 

• Nový strategický rámec 

• Popis potřeb škol 

Červen 

• Řídící výbor MAP 

• Oslovení knihoven 

• Setkání se zástupci obcí, podnikatelů a NNO – informace o MAP 

Přípravný týden 

• Polytechnické vzdělávání v MŠ - Rozvoz Františkových chaloupek – MŠ a přípravné třídy ZŠ 

• Polytechnické vzdělávání v ZŠ - Oslovení - zájem o polotovary Helis 

Září, říjen, listopad 

• Jednání PS 

• Příprava na podání žádosti na MAP III 

Říjen 

• Dotazník k rovným příležitostem pro ředitele MŠ a ZŠ 

 

Dále: 

Plánovaná školení 

Datum Název Poznámka 

Září 2021 Freyová – Františkova chaloupka MŠ a přípravná třída ZŠ 

15. 9. 2021 Líska – Jak učit POLY MŠ 

16. 9. 2021 Líska – Učíme se venku ZŠ 

23. 9. 2021 Kropíková – téma v jednání ZŠ, MŠ, rodiče 

29. 9. 2021 Pavlicová – logopedie ZŠ – 1.  a 2. třída 

Říjen 2021 
IKAP – Vzdělávací program pro další 
vzdělávání PP ZŠ 

ZŠ 

Říjen 2021 
IKAP – Úvod do digitálního světa, prožitkem, 
názorně a jednoduše 

MŠ 

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

ZŠ, MŠ, rodiče 

4. 11. 2021 Hubatka – Formativní hodnocení ZŠ 

??? Toflová – Frýdek-Místek, Čeladná  

2019–2022 Envicentrum, Kosenka, Hostětín  

 

 

 

 



 

 

 

Dále máme v jednání:  

Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová – domlouváme přes ni lektora Mgr. Jiřího Haldu a další 
lektory pro rok 2022 

Hana Lavičková – lektorka, která se zabývá čtenářskou gramotností pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ 

Agentura vzdělávání pro praxi – komunikujeme s Mgr. Janou Špulířovou, která vede tuto agenturu, 
projevili jsme zájem o paní Facovou a pana Orla 

Snoezelen Kaštánek – oslovili jsme pedagogy mateřských škol, zdali by měli zájem o ukázkovou 
hodinu ve Snoezelenu, který se nachází v Rodinném centru Kaštánek ve Valašských Kloboukách; 
plánujeme to na začátek roku 2022 

 

6. Diskuse 

V rámci diskuse se každý člen vyjádřil ke všem plánovaným aktivitám a situací v jejich školských 
zařízeních při návratu dětí. 

 

7. Závěr 

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

 

Zapsala: Bc. Jaroslava Káňová       Ve Vysokém Poli 14. 5. 2021 


