
 
 
 

 

ZÁPIS č. 2 / 2017 

z pracovního setkání Pracovní skupiny 5 (PS 5)   

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

Velké Meziříčí, 

9. března 2017 od 10.00 hodin, kancelář MOST Vysočiny 

 

Setkání pracovní skupiny 5 v rámci projektu Tvorba místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí se konala dne 9. 3. 2017 v počtu 4 členů PS a 2 

zástupců realizačního týmu projektu. 

Program: 

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

zpracovala vedoucí skupiny Mgr. Jana Audy 

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

3. Celoživotní vzdělávání 

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. Mgr. Jana Audy 

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: 

 Infrastruktura – navýšení kapacity školních družin, větší třídy + nákup vybavení, zázemí 

pro ukládání pomůcek 

  Měkké aktivity – vzájemné setkávání zástupců neformálního vzdělávání, vč. návštěv do 

jiných zařízení (exkurze) 



- Interaktivní školení (zapojení účastníků školení přímo do hry osobně, seznámení 

s nápady jiných apod.) 

- Spolupráce s MŠ a ZŠ – např. sportovní aktivity v ZŠ – nabídnout lektora, popř. 

pomůcky) 

- Podpora výuky cizího jazyka – sdílený rodilý mluvčí – přítomnost rodilého mluvčího 

nejen přímo ve výuce, ale např. ve školních družinách 

 

 

ad  3. Celoživotní vzdělávání – v rámci neformálního a zájmového vzdělávání je 

podporováno celoživotní učení (v rámci projektu MAP se budeme zaměřovat na děti do 15 

let, proto v akčním plánu nebude uváděno opatření na podporu celoživotního učení). 

 

ad  4.  Termín příští schůzky pracovních skupiny 5 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: Mgr. Jana Audy 

9. 3. 2017 

 

 

 

 


