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1 Seznam pracovních skupin 

Organizační struktura projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí 

II“ zahrnuje rovněž pět pracovních skupin (dále také i jen PS), které byly zřízeny Řídícím 

výborem MAP II.  

Seznam pracovních skupin: 

 Pracovní skupina pro financování 

 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

 Pracovní skupina pro další témata 

Zřízeno je celkem pět pracovních skupin, a to čtyři pracovní skupiny povinné (PS pro 

financování, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, PS pro 

rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka a PS pro rovné příležitosti) 

a jedna pracovní skupina volitelná (PS pro další témata). 1 

Pracovní skupina pro další témata se zaměřuje na dvě oblasti. Konkrétně se jedná o rozvoj 

kompetenci dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a rozvoj sociálních a občanských 

kompetencí dětí a žáků. Obě tato témata řeší jedna pracovní skupina. 

V souladu s Postupy MAP II je u PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu 

každého žáka, PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka a PS 

pro další témata minimálně jeden člen pedagogickým pracovníkem dle zákona č. 563/2004 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.  

 

 

 

                                                           
1 V rámci projektu může být u jednotlivých pracovních skupin používán také zkrácený či upravený název, a to 
např. Pracovní skupina Financování / PS Financování, Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti / PS 
Čtenářská gramotnost, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti / PS Matematická gramotnost, 
Pracovní skupina Rovné příležitosti / PS Rovné příležitosti, Pracovní skupina Další témata / PS Další témata apod. 
Vždy jsou však myšleny pracovní skupiny vytvořené v rámci projektu. 
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2 Členové Pracovní skupiny pro financování 

 

pozice titul jméno příjmení organizace telefon e-mail 

vedoucí pracovní 

skupiny 
Ing. Josef Matocha MěÚ Valašské Meziříčí 602 585 065 matocha@muvalmez.cz 

členové 

 Iveta Kývalová MŠ Štěpánov 571 632 671 ms.stepanov@c-box.cz 

Mgr. Antonín Liebel MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené 731 117 932 spsk@val-mez.cz 

Mgr. Šárka Večeřová MŠ Kelč 571 641 393 skolka.kelc@volny.cz 

Ing. Zdeněk Studeník MěÚ Valašské Meziříčí 571 674 301 studenik@muvalmez.cz 
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3 Členové Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 

pozice titul jméno příjmení organizace telefon e-mail 

vedoucí 

pracovní 

skupiny 

Mgr., 

DiS. 
Karolína Holl** MěÚ Valašské Meziříčí 724 310 800 karolina.dolezalova@muvalmez.cz 

členové 

 Ivana Tlapáková MŠ Vyhlídka 737 904 902 reditelka@skolkavyhlidka.cz 

 Petra Juříková MŠ Vyhlídka (Kraiczova) 775 182 707 petraju@seznam.cz 

 Olga Garzinová ZŠ Loučka 776 730 315 kubesovao@seznam.cz 

Mgr. Lada Zichová* ZŠ Šafaříkova 603 826 123 zichova@zssafarikova.cz 

 

Poznámky: 

* Pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. 

** Odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. 

*** Konzultant – odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření: Vladislava Šuláková (ředitelka MŠ Krhová) 

mailto:karolina.dolezalova@muvalmez.cz
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4 Členové Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 

pozice titul jméno příjmení organizace telefon e-mail 

vedoucí pracovní 

skupiny 
Mgr. Milan Hendrych* ZŠ Šafaříkova 739 454 346 skola@zssafarikova.cz 

členové 

 Daniela Miklová MŠ Vyhlídka 739 036 208 zsvyhlidka@zsvyhlidka.cz 

PhDr. Milena Medková** ZŠ Křižná 571 622 546 zskrizna@zskrizna.cz 

Mgr. Lenka Kajabová ZŠ a MŠ Branky 571 637 063 l.kajabova@zsbranky.cz 

Mgr. Dagmar Beránková ZŠ a MŠ Kunovice 571 640 245 zskunovice@iol.cz 

 

Poznámky: 

* Pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. 

** Odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. 

*** Konzultant – odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření: Mgr. Milan Knápek (ZŠ Žerotínova) 

mailto:skola@zssafarikova.cz
mailto:zsvyhlidka@zsvyhlidka.cz
mailto:zskrizna@zskrizna.cz
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5 Členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

 

pozice titul jméno příjmení organizace telefon e-mail 

vedoucí pracovní 

skupiny 
Ing. Monika Maňáková MěÚ Valašské Meziříčí 736 278 378 manakova@muvalmez.cz 

členové 

Mgr. Jiří Buksa ZŠ Masarykova 571 614 764 skola@zsmasarykova.cz 

 Vladislava Šuláková MŠ Krhová 571 633 054 mskrhova@centrum.cz 

PhDr. Milena Medková ZŠ Křižná 571 622 546 zskrizna@zskrizna.cz 

 Jarmila Děrkasová MŠ Seifertova 571 622 785 skolka@msseifertova.cz 
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6 Členové Pracovní skupiny pro další témata 

 

pozice titul jméno příjmení organizace telefon e-mail 

vedoucí pracovní 

skupiny 
Ing. Daniel Šulák MěÚ Valašské Meziříčí 602 709 659 sulak@muvalmez.cz 

členové 

MgA. Petr Hajdyla ZUŠ Alfréda Radoka 733 373 660 hajdyla@zus-vm.cz 

Mgr. Jiří Pernický* Středisko volného času Domeček 724 205 381 pernicky-ddm@post.cz 

Mgr. František Svoboda Obec Branky 603 228 210 oubranky@vm.inext.cz 

 Jan Kopřiva** Vrtule – svět her a poznání 732 269 106 kaskos@seznam.cz 

 

Poznámky: 

* Pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. 

** Odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. 
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