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Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ 

(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594) 
je spolufinancován Evropskou unií. 

ZÁPIS 
 

ze 4. jednání Řídícího výboru 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594 

Termín konání: 19. 06. 2019 

Čas konání:  od 13:00 hod. 

Místo konání: velká zasedací místnost, MěÚ,  

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Aktualizace členů Řídícího výboru MAP II 

3. Změna Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II 

4. Informace o postupu realizace projektu MAP II 

5. Analytická část MAP II 

6. Zprávy o činnosti pracovních skupin za období prosinec 2018 – květen 2019 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr 
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1. Zahájení 

Zahájení jednání Řídícího výboru MAP II bylo zahájeno v 13:00 hod. Ing. Václavem Valčíkem, 

zástupcem za Realizační tým MAP II, kterého vedením 4. jednání Řídícího výboru MAP II pověřil 

přítomný předseda Řídícího výboru MAP II Mgr. František Svoboda. Ing. Václav Valčík přítomné 

přivítal a konstatoval, že 4. jednání Řídícího výboru MAP II bylo svoláno v souladu s Jednacím řádem 

Řídícího výboru MAP II a přítomna je nadpoloviční většina členů, tzn. Řídící výbor MAP II je 

usnášeníschopný. 

Ing. Václav Valčík přítomné seznámil s návrhem programu 4. jednání Řídícího výboru MAP II. 

Přítomní byli informováni, že oproti pozvánce byl návrh programu rozšířen o bod Změna Jednacího 

řádu Řídícího výboru MAP II. 

Usnesení: 

ŘV 04/01 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje program 4. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II dle předloženého návrhu. 

  Hlasování: 

 Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

2. Aktualizace členů Řídícího výboru MAP II 

Ing. Václav Valčík informoval o aktualizaci členů. Člen Řídícího výboru MAP II Pan Mgr. Hynek 

Böhm, Ph.D., vzhledem ke své časové vytíženosti, v souladu se Statutem Řídícího výboru MAP II, 

ukončil své členství v Řídícím výboru MAP II. Vzhledem k této skutečnosti byla projednána možnost 

změny člena Řídícího výboru MAP II, kdy by pana Mgr. Hynka Böhma, Ph.D. nahradil pan Jan 

Kopřiva. Návrh aktualizace složení Řídícího výboru MAP II byl přednesen přítomným. 

Usnesení: 

ŘV 04/02 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje aktualizaci složení Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II dle předloženého návrhu. 

  Hlasování: 

 Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

Aktualizací členů Řídícího výboru MAP II se pan Jan Kopřiva stal členem Řídícího výboru MAP II a 

počet přítomných členů s hlasovacím právem se tímto zvýšil na 14. 

 

3. Změna Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II 

Ing. Václav Valčík informoval o návrhu změny Jednacího řádu Řídícího výboru, Článku II Svolání a 

příprava jednání Řídícího výboru, bodu 1. Aby bylo dosaženo, co nejvyšší flexibility Řídícího výboru 
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MAP II byla navržena změna v čestnosti jednání Řídícího výboru. Podle navržené změny Jednacího 

řádu Řídícího výboru MAP II se Řídící výbor MAP II bude scházet jedenkrát za šest měsíců (původně 

jedenkrát za tři měsíce). Návrh úpravy zní: „ŘV se schází v předem stanovených termínech, nejméně 

však jedenkrát za šest měsíců. V případě potřeby nebo na základě podnětu některého z členů ŘV, lze 

svolat mimořádné jednání ŘV.“.  

Usnesení: 

ŘV 04/03 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje změnu Jednacího řádu Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II dle předloženého návrhu. 

  Hlasování: 

 Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

4. Informace o postupu realizace projektu MAP II 

Ing. Václav Valčík seznámil přítomné členy s administrací projektu. Od 01.12.2018 do 31.05.2019 

probíhá 2. monitorovací období s termínem předložení 2. Zprávy o realizaci projektu do 28.06.2019. 

Ing. Václav Valčík také informoval o 2. čísle Informačního zpravodaje MAP II, o přípravě akčního 

plánu na rok 2020, o přípravě odborných seminářů na 2. pololetí a 1. pololetí 2020 a o revizi analýzy 

stavu a potřeb, SWOT3 analýz, identifikaci příčin. Ing. Václav Valčík dále prezentoval realizované 

aktivity – Předškolní vzdělávání dětí cizinců / menšin, Lektorské programy Hvězdárny Valašské 

Meziříčí pro žáky ZŠ, Robotické programovatelné hračky a programování ve výuce, Environmentální 

výchova – pořízení vratných kelímků, aktivity spolupráce MŠ a ZŠ, odborné semináře – Tvoříme ze 

dřeva, Poruchy pozornosti, impulzivita hyperaktivita, ADHD, ADD a Skrytá nebezpečí internetu. 

Usnesení: 

ŘV 04/04 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

bere na vědomí informace o postupu realizace projektu MAP II dle předloženého 

návrhu. 

  Hlasování: 

 Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

5. Analytická část MAP II 

Řídícímu výboru MAP II byla předložena aktualizace analytické části dokumentu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí. Členové Realizačního týmu MAP II provedli a 

zpracovali aktualizaci analytické části tohoto dokumentu. Následně byl, v souladu s Komunikačním 

plánem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II, realizován 

konzultační proces. Aktualizovaný dokument je nyní předložen k projednání a schválení Řídícímu 

výboru MAP II. 
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Usnesení: 

ŘV 04/05 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje analytickou část dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. 

  Hlasování: 

 Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

6. Zprávy o činnosti pracovních skupin za období prosinec 2018 – květen 2019 

Ing. Václav Valčík předal slovo jednotlivým vedoucím pracovních skupin, aby informovali o činnosti 

svých pracovních skupin za období předchozího půl roku.  

Pracovní skupina pro Další témata (Ing. Daniel Šulák). Tato pracovní skupina řeší polytechnické 

vzdělávání, environmentální vzdělávání, aktivity v kulturní oblasti a aktivity pro volnočasové 

organizace. Dále řeší vzdělávací aktivity pro pedagogy, aktivity pro žáky a děti a pořízení vybavení. 

Veškeré aktivity jsou na základě návrhů PS projednávány v realizačním týmu a následně v pracovní 

skupině pro financování. Ing. Daniel Šulák informoval o realizovaných aktivitách – pořízení vratných 

kelímků, lektorské programy pro pedagogy (Tvoříme ze dřeva), vybavení v rámci polytechnického 

vzdělávání (polotovary pro výtvarnou výchovu), vybavení v rámci poptávky ZŠ a MŠ (hrací stěny), 

lektorské programy v rámci spolupráce s hvězdárnou (spolupráce s pracovní skupinou Matematická 

gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka), podání projektové žádosti za obec Branky do Fondu 

Mikroprojektů. Ing. Daniel Šulák dále informoval o aktivitách v přípravě – environmentální programy 

ve spolupráci s ČSOP, program pro MŠ „Vandrujeme za zvířátky do lesa a zase zpátky“, cyklus 

seminářů pro pedagogy, sportovní akce, náměty volnočasových organizací, projektové žádosti (Fond 

Mikroprojeků – Muzeum gobelínů), vytvoření environmentálního centra, zařazení projektů SVĆ 

Domeček do projektových záměrů města, využití prostoru areálu bývalých kasáren (cvičiště pro psy). 

Pracovní skupina Rovné příležitosti (Ing. Monika Maňáková). Pracovní skupina se v současné době 

zabývá dotazníkovým šetřením pro tvorbu Školské inkluzivní koncepce kraje „ŠIKK“. Jde o dotazníky 

pro ředitele MŠ, ZŠ a sloučených škol, termín pro vyplnění je 01.07.2019. Pracovní skupina se zabývá 

vzdělávacími aktivitami pro pedagogy, aktivitami pro žáky a děti a pořízením vybavení. Aktivity 

v realizaci – školení s Mgr. Lenkou Bínovou a PhDr. Janem Svobodou a příprava dalších školení na 

základě poptávky ředitelů MŠ a ZŠ na školní rok 2019/2020. Další aktivity v realizaci – návrh 

opatření pro žáky ZŠ (ZŠ Masarykova, relaxační zóny), zařízení canisterapie do vzdělávacího 

programu v MŠ na území ORP Valašské Meziříčí, analýza potřeb vybavení pro ZŠ a MŠ v oblasti 

vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, navázání spolupráce s organizací zabývající 

se poradenstvím žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, spolupráci při tvorbě aktivit a opatření 

v rámci přípravy projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání“, spolupráce s agenturou pro sociální 

začleňování a předškolní vzdělávání dětí cizinců (MŠ Seifertova). Aktivity v přípravě – analýza 

investičních potřeb v rámci budování odborných učeben ZŠ, zajištění potřeb MŠ na vybavení a 

pomůcky pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, příprava seminářů zaměřených na 

specifické vzdělávání potřeby dětí ZŠ a MŠ, pořízení speciálních obrázkových tabulí pro děti 

s autismem, zapojení volnočasových organizací. 



 

5 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ 

(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594) 
je spolufinancován Evropskou unií. 

Pracovní skupina Financování (Ing. Josef Matocha). Pracovní skupina na svém lednovém setkání 

řešila vyhodnocení dotazníku vzdělávacích potřeb škol - školení pedagogů. Nejžádanější 

z předloženého seznamu byly tyto školení: hry pro zvládání agresivity a neklidu, právní vědomí 

učitelky MŠ, polytechnická výchova a její využití v MŠ, grafomotorika, komunikace s agresivním 

žákem nebo rodičem, Microsoft Excel pro pokročilé, logopedické prvky v hudbě - rozvíjení rytmu pro 

podporu logopedické prevence, efektivní metody výuky na 1. stupni základní školy, psychohygiena 

v práci učitele aneb jak předcházet vyčerpání. Dále probíhala diskuse o právní pomoci školám - 

dopracování dotazníku pro školy. Doporučení dalších aktivit k financování: robotika, lektorské 

programy a další. Pracovní skupina na svém březnovém setkání řešila vyhodnocení Akčního plánu na 

rok 2018, akční plán na rok 2019, nabídku odborných seminářů a různé - výstupy z pracovní skupiny 

pro rozvoj čtenářské gramotnosti, návrh na pořízení motýlích domečků a tzv. motýlích keřů. Úkol, 

který na tomto jednání zazněl, bylo zpracovat koncept čerpání rozpočtu (podíl jednotlivých aktivit v 

čase). Návrh rozpočtu PS Financování na rok 2019 ve výši max. 695.421,40 Kč. S výše uvedenou 

částkou by měla PS Financování hospodařit do konce roku 2019. Následně bude, na základě 

zkušeností a skutečného čerpání, stanovený rozpočet na rok 2020. Návrh představuje 70 % 

předpokládaných nepřímých výdajů projektu, a to kumulativně od začátku projektu po odečtení 

nepřímých výdajů vynaložených do 28.02.2019. Do 01.06.2019 bylo profinancováno pouze 279 729 

Kč. Ing. Josef Matocha dále představil investice do škol realizované v letech 2015 – 2018 i plán 

investic do škol. 

Pracovní skupina Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka (Mgr. Milan Hendrych). 

Kromě matematiky se tato pracovní skupina zaměřuje i na přírodní vědy. Realizované aktivity -  

Hvězdárna pro ZŠ - pro žáky ZŠ z ORP, byl zjištěn předběžný zájem o vzdělávací programy 

Hvězdárny zaměřené na přírodní vědy (zájem projevilo celkem 9 škol – 335 žáků, realita 9 škol 320 

žáků). Robotika programování pro ZŠ – naukové programy DVPP pro pedagogy ze ZŠ ORP Valašské 

Meziříčí – 2x plus zájmový útvar Informatika nově a tvořivě především pro žáky 1. stupně (viz 

https://www.zskrizna.cz/aktuality/410_informatika-nove-a-tvorive). 3. jednání PS březen 2019 – náplň 

zhodnocení proběhlých akcí (viz výš), tvorba a hodnocení strategických dokumentů MAP II (viz 

jednání ŘV a zápisy z jednání PS – akční plán 2018, akční plán 2019, budování znalostních kapacit, 

atd.), plán na další období – zájem partnerů ve vzdělávání – Mobilní planetárium pro MŠ; nové 

metody v matematice – ABAKU, Hejný – zjistit zájem. Schůzka se zástupci IKAP, KAP – hlavní 

náplň ŠIKK a její připomínkování. Připravované aktivity - Mobilní planetárium pro MŠ – viz mimo 

jiné zájem od MŠ ve VM – viz výstup z Minikonference konané dne 06.02.2019 – domluveno na 

podzim – 2-š dny na ZŠ Šafaříkova (venku či vevnitř dle počasí) dle zájmu – určeno pro MŠ, případně 

jiné místo. Alternativní metody výuky matematiky. ABAKU – metoda výuky matematiky ZŠ i 

MŠ – nabídka za cca stovky tisíc (nereálné) – balíčky pro základní školy a mateřské školy v rámci 

ORP – návrh: úvodní školení zajistí MAP II na podzim pro ZŠ i MŠ – v řešení, zda zvlášť či 

dohromady – poté závěr a návrh dalšího pokračování. Matematika dle prof. Hejného – je aktivně 

používáno na ZŠ Žerotínova – možnost konzultací případně náslechů a podobně – kontakt M. 

Hendrych nebo přímo konzultant skupiny M. Knápek – ředitel ZŠ Žerotínova. Další jednání PS (dne 

26.06.2019) – obsahem jednání budou připravované aktivity, závěry dnešního ŘV, ostatní. 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka (Mgr. Karolína Holl, DiS.). 

Pracovní skupina řeší vzdělávací aktivity pro pedagogy, aktivity pro žáky a děti a pořízení vybavení. 

Veškeré aktivity jsou na základě návrhů PS projednávány v realizačním týmu a následně v pracovní 

skupině pro financování. Aktivity v realizaci – analýza potřeb MŠ a ZŠ, dotazníkové šetření. 

https://www.zskrizna.cz/aktuality/410_informatika-nove-a-tvorive
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Výsledkem šetření byly následující závěry - absence knih pro pedagogy, do výuky i školních 

knihoven, velký zájem o nákup didaktických pomůcek na rozvoj čtenářské gramotnosti – dřevěné 

deskové stavebnice, Albi tužka, elektronické čtečky knih. Chybí zapojení rodičů a prarodičů a taky 

kooperace mezi jednotlivými MŠ a ZŠ (aktivity spolupráce). Zájem o besedy se spisovateli a 

ilustrátory pro MŠ i ZŠ. Další realizovanou aktivitou byl blok aktivit na rozvoj čtenářské gramotnosti 

„S písmenky za hmyzáky aneb rodiče čtou dětem“. Dále budou pořízeny knihy do MŠ a ZŠ. 

Schválená alokace je ve výši 200.000 Kč, 07. a 08. měsíc bude probíhat zpracování podaných žádostí 

a 09. až 12. Měsíc bude proveden nákup a předání knih. Aktivity v přípravě - nové návrhy aktivit 

spolupráce a aktivit škol, nové metody, pomůcky a postupy vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti, 

hledání příkladů dobré praxe a definování problémů, se kterými se pedagogové setkávají v praxi 

v rámci čtenářské gramotnosti. 

Usnesení: 

ŘV 04/06 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

bere na vědomí zprávy o činnosti pracovních skupin zřízených v rámci projektu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. 

Hlasování: 

Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

7. Různé 

 20.06.2019 – setkání příjemců IPo MAP ve Zlínském kraji (NIDV, Klára Šimáčková 

Laurenčíková) 

  01.07.2019 – ukončení sběru dat v území pro ŠIKK 

  10.09.2019 – seminář „Práce učitele s žáky se specifickými problémy“ (PhDr. Jan Svoboda) 

  podzim 2019 – společné výjezdní jednání MAP a KAP – Valašské Meziříčí. P. ředitel Liebel 

nabídl školení – Metoda instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina – FIE. 

  podzim 2019 – 5. jednání Řídícího výboru MAP II 

  07.01.2020 – seminář „Školní připravenost aneb co by měl předškolák umět, aby ve škole 

obstál (Mgr. Lenka Bínová) 

  07.01.2020 – workshop pro rodiče „Školní připravenost aneb co by měl předškolák umět, aby 

ve škole obstál (Mgr. Lenka Bínová) 
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Usnesení: 

ŘV 04/07 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

bere na vědomí informace v bodě Různé. 

Hlasování: 

Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0 

 

SHRNUTÍ PŘIJATÝCH ZÁVĚRŮ A STANOVENÝCH ÚKOLŮ: 

ŘV 04/02 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje aktualizaci složení Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II dle předloženého návrhu. 

ŘV 04/03 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje změnu Jednacího řádu Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II dle předloženého návrhu. 

ŘV 04/05 Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II 

schvaluje analytickou část dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. 

 

 

Zapsala: Ing. Hana Střítězská 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 19.06.2019. 

 

 

 

                    Mgr. František Svoboda v. r.                                      

                            předseda ŘV MAP II 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Prezenční listina 


