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Zápis z jednání  

Koordinátorů okruhu aktivit implementace projektu Místní akční plán 
vzdělávání II pro ORP Holešov 

1. jednání 

 
Datum a čas: pondělí 9. ledna 2019 ve 13:00 hodin  
Místo:   v prostorách 1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Příprava aktivit implementace MAP 2-6/2019 
3. Výměna zkušeností s dosud realizovanými aktivitami v rámci implementace MAP 
4. Závěr 

 

1. Zahájení 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková přivítala přítomné a seznámila 
je s programem jednání.  
 
2. Příprava aktivit implementace MAP 2-6/2019 

 
Koordinátorka MAP Marie Tesařová seznámila přítomné koordinátory s plánovanými 
aktivitami implementace MAP na období únor–červen 2019. Proběhla podrobná domluva 
na postupu realizace aktivit a jejich vykazování ve spolupráci s koordinátorkou IMAP. Byly 
upřesněny termíny plánovaných aktivit a zúčastněné školy. Byl zpracován postup při 
realizaci jednotlivých aktivit implementace MAP, který je dostupný na webu http://mas-
mostenka.cz/ops/map/implementace-map/. 
 
Realizační tým (dále RT) zajistí pravidelné informování zapojených škol o aktivitách MAP – 
min. 2x za rok bude školám rozesílán informační list o aktivitách projektu MAP II. 
RT připravuje výjezdní zasedání s exkurzí a školením pro vedení škol a pedagogy. Termín 
akce byl stanoven na 4.- 5. 4. 2019, je připravena přednáška Mgr. Miloslava Hubatky na 
téma „Kmenové vůdcovství v kontextu zavádění změn a inovací ve škole“, dále exkurze 
v Základní škole JUDr. Josefa Mareše a Mateřské škole, Znojmo, Klášterní 2 - škola 
s programem pro rozvoj nadání a talentu. Budou předány aktuální informace o projektu, 
sdíleny zkušenosti a dobrá praxe. Organizační zajištění exkurze bude provedeno ve 
spolupráci členů RT. 
Úkoly: 

A. Spuštění facebookového profilu do 31. 1. 2019 
B. Spuštění kalendáře akcí: MT do 28. 2. 2019 

http://mas-mostenka.cz/ops/map/implementace-map/
http://mas-mostenka.cz/ops/map/implementace-map/
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C. Příprava a rozeslání 1. Infolistu – MT, ZuŠ do 28. 2. 2019  
D. Organizační zajištění výjezdu – ZuŠ, odborné konzultantky 

 
3. Výměna zkušeností s dosud realizovanými aktivitami v rámci implementace MAP 

 
Proběhla diskuze a výměna zkušeností mezi školami, na kterých vyučuje rodilá mluvčí. Byly 
sděleny poznatky a připomínky k výuce AJ. Dále byly ostatním MŠ a i 1. stupni ZŠ nabídnuty 
volné kapacity sdíleného logopeda.  
Byla upřesněna organizace školení první pomoci.  
Ředitel ZŠ Kostelec u Holešova nabídnul možnost sdílení fyzioterapeuta pro handicapované 
studenty. 
 
4. Závěr 
 
M. Poláchová poděkovala přítomným za účast. 
 
 
V Kostelci u Holešova 16. 1. 2019 
Zapsala: Z. Šálková 
         
 

 
Markéta Poláchová Kropáčková              
      hlavní manažer projektu  
 
 


