
 

 

 

Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009159 

 

Zápis ze společného jednání pracovních skupin  

„Rozvoj čtenářské gramotnosti“ 

„Rozvoj matematické gramotnosti“ 

„Financování“ 

„Rovné příležitosti“ 
 

10. jednání 
 
 
Datum a čas: čtvrtek 4. března 2021 v 14:00 hodin  
Místo:   prostřednictvím Zoom meeting (on line) 
 
Přítomni: dle printscreenu obrazovky 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Příprava 2. sběru Popisu potřeb škol 
3. Realizace aktivit v rámci Akčního plánu aktivit na školní rok 2020/2021 
4. Různé  
5. Závěr 

 

1. Zahájení 

Koordinátorka MAP Marie Tesařová přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání 
pracovních skupin. 
 
2. Popis potřeb škol 

Na PS byly představeny dva dotazníky pro 2. sběr Popisu potřeb škol, jeden pro mateřské 
školy a druhý pro základní školy. Dotazník byl oproti verzi pro 1. sběr mírně upraven. Byl 
domluven termín odevzdání dotazníků: 26. března 2021. Přítomní byli vyzváni, aby do 
dotazníku také uváděly své potřeby v oblasti DVVP a školních pomůcek, v rámci MAP II je 
v souvislosti s připravovanými semináři/webináři plánován také nákup těchto pomůcek na 
základě potřeb škol. 

 
3. Realizace aktivit v rámci Akčního plánu (AP) aktivit spolupráce na školní rok 2020/2021 

Členové pracovních skupin byli seznámeni se stavem současného plnění aktivit spolupráce 
z AP na školní rok 2020/2021. Vzhledem k situaci s covid-19 se nedaří v termínech plnit 
aktivity zařazené do AP, AP je třeba upravit tak, aby mohl zrealizován i v případě, že se 
všichni žáci do tříd do konce školního roku 2020/2021 nevrátí. Část aktivit i pro žáky bude 
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online, část bude možno překlopit na pedagogy, byl podpořen návrh prodloužit realizaci 
projektu o 2 měsíce do 10/2021 s tím, že část aktivit snad již bude možné realizovat bez 
omezení v začátku následujícího školního roku. 
Navrhované změny: 

• Dlouhodobý vzdělávací program pro pedagogy – 2.1 – zájem o školení zaměřené na 
informatické myšlení – ověřit platnost nabídky MTU  

• Akce s knihovnou (2.3, 2.7) – 1 akce z aktivity 2.3 bude dokončena a další přesunuta na 
konec projektu, 1 akce z aktivity 2.7 bude ozkoušena v online prostředí, v případě, že se 
osvědčí, mohou se i další uskutečnit online 

• Exkurze pro nadané žáky – 2.10 – návrh akci přeložit na podzim 2021 jako odměnu pro 
nejlepší třídní kolektivy ve vzdálené výukce 

• Metodické setkání matematiků – 2.11 – návrh obohatit o zkušenosti se vzdálenou výukou 
matematiky (případně se zkušeným lektorem) 

• Týmové hry – 2.15 – 2 venkovní akce s odměnami pro účastníky, instrukce pro 
uspořádání akce zajistí garanti aktivit a do konce 4/2021 zašlou na ostatní zapojené 
školy 

• Planetárium – 2.19 – garant aktivity do 3/2021 zjistí možnost/podmínky realizace aktivity 

• Zahrada – 2.22 – bude-li příznivá situace, garanti aktivity rozešlou v dubnu 2021 nabídku 
školám, škola si program vybere podle svých preferencí 

• Den země – 2.23 – aktivita může být i vícedenní 

• Školení pro pedagogy v oblasti společného vzdělávání – 2.27 – zájem o školení 
zaměřené na formativní hodnocení (např. lektor Miloslav Hubatka 

• Aktivity 2.17 a 2.26 nebudou realizovány 
V průběhu plnění AP může docházet na základě aktuální situace k dalším změnám. 
 
4. Různé 

Aktualizace SR MAP – sběr investičních záměrů pro aktualizaci SR MAP byl ukončen, 
změny však budou možné ještě v rámci připomínkování dokumentu. 
Akce MAP – připravujeme 2 webináře pro rodiče, webinář pro pedagogy lektora Roberta 
Čapka. Je možné podávat realizačnímu týmu návrhy na další zajímavá školení. 
MAP III – realizační tým připravuje projektovou žádost, povinná témata MAP budou 
rozšířena o podporu rozvíjení informatického myšlení.  
Střední článek vzdělávání (SČ) – členové pracovních skupin byli seznámeni se základními 
informacemi k SČ, jak zazněly v 1/2021 na Veletrhu Úspěch pro každého žáka pro MAPy 
2021.   
 
5. Závěr 

M. Tesařová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
Další jednání PS je plánováno 4-5/2021. 

 

V Holešově 4. 3. 2021 
Zapsala: M. Tesařová 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
         


