
 
 
 

 

ZÁPIS č. 2 / 2017 

z pracovního setkání Pracovní skupiny 3 (PS 3)   

v rámci projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP 

Velké Meziříčí, 

8. března 2017 od 14.30 hodin, JUPITER club 

 

Setkání pracovní skupiny 3 v rámci projektu Tvorba místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí se konala dne 8. 3. 2017 v počtu 6 členů PS a 3 

zástupců realizačního týmu projektu. 

Program: 

1. Přivítání, seznámení členů s pracovní verzí Akčního plánu priorit, cílů a opatření, které 

zpracovala vedoucí skupiny Pavla Krejzlová 

2. Diskuze na dané téma, doplnění a rozšíření opatření v akčním plánu 

3. Diskuze o podpoře výuky na školách v daných oblastech 

4. Shrnutí a stanovení si dalších schůzek. 

 

ad  1. Pracovní schůzku zahájila p. Mgr. Naděžda Jašová z MOST Vysočiny, o.p.s., která 

zúčastněné přivítala a seznámila je s problematikou. Dále představila p. Pavla Krejzlová 

zúčastněným  pracovní verzi Akčního plánu, ke které se dále mohli vyjadřovat, 

připomínkovat a rozšiřovat o další opatření. 

 ad  2. V diskuzi zazněly především následující návrhy na opatření: 

 Vybudování školních zahrad – zázemí pro výuku + polytechnická podpora (nákup 

vybavení a materiálů pro polytechnickou výchovu, spojení polytechnické výchovy 

s pohybem ve školní zahradě), vybavení ICT 

  Nákup vybavení pro čtenářskou a matematickou gramotnost, interaktivní učebnice 

 



 

ad  3. Měkké aktivity - v rámci diskuze byl zaznamenán zájem o vzájemné setkávání 

ředitelů a pedagogů ZŠ za účelem výměny zkušeností, dále realizace aktivit na podporu 

spolupráce mezi školami. 

- Podpora polytechnického vzdělávání 

(na některých školách probíhají exkurze do firem za účelem seznámení dětí s různými 

řemesly, např. návštěva pekárny, sklárny, škrobárny, mlýnu, kravínu apod.) Takovou 

aktivitu školy budou v budoucnu dále podporovat. 

- Zájmové kroužky – jako podpora neformálního vzdělávání – zajistit finanční 

prostředky pro vedoucího zájmového kroužku (např. pedagog ZŠ). 

 

Návrhy na další vzdělávací akce: 

- 1. Pomoc (zajistí JUDr. Kutnerová) 

- Slepýš – program (Mgr. Kamanová) 

 

ad  4.  Termín příští schůzky pracovních skupiny 3 nebyl přesně stanoven, 

pravděpodobně začátek května 2017. O konkrétním termínu budou všichni zúčastnění 

dopředu informování vedoucí projektu p. Mgr. Naděždou Jašovou. 

 

Prezenční listina přiložena. 

 

 

Zapsala: Pavla Krejzlová 

8. 3. 2017 

 

 

 


