
 

 

 

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“ 
 

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

1. Zahájení 
2. Výstupy 2. sběru Popisu potřeb škol 
3. Realizace aktivit v rámci Akčního plánu aktivit na školní rok 2020/2021 
4. Možnosti spolupráce s Krajským akčním plánem ZK v MAP III 
5. Různé  
6. Závěr 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájila hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková a seznámila 
účastníky s programem jednání. 
 
2. Výstupy popisu potřeb škol 

Koordinátorka MAP Marie Tesařová představila výstupy 2. sběru Popisu potřeb škol – 
agregovaný popis potřeb škol pro mateřské školy a agregovaný popis potřeb škol pro 
základní školy, výstupy byly projednány. Agregované popisy potřeb škol jsou přílohou. 

 
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, včetně jeho změn v souvislosti s opatřeními přijatými kvůli 
covid-19. Byl domluven další postup plnění těchto aktivit.  
V průběhu plnění AP může docházet na základě aktuální situace k dalším změnám. 
Při realizaci akčního plánu došlo k úspoře finančních prostředků v projektu, které po dohodě 
s členy pracovních skupin budou použity k nákupu školních pomůcek pro oblasti čtenářská 
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a matematická gramotnosti/pregramotnosti, polytechniky do všech škol zapojených 
v projektu MAP II. Dále budou podpořeny TYMY (podzimní konference ve spolupráci 
s K.O.S.A.) a obecní knihovny spolupracující ve výše uvedených oblastech se školami. 
Seznamy s návrhem vhodných pomůcek připraví členové PS na další jednání. 
 
 
4. Možnosti spolupráce s Krajským akčním plánem ZK v MAP III 
 
Vzhledem ke změnám plánovaným v OP JAK pravděpodobně nebudou aktivity v MAP III 
plánované s KAP ZK realizované. 
 

5. Různé 

Aktualizace SR MAP – SR MAP byl schválen na jednání ŘV MAP 23. 4. 2021. Další 
aktualizace bude možná od 23. 10. 2021.  
Akce MAP – je připraven webináře pro rodiče (Mgr. Halda – 12. 5. 2021). Další seminář pro 
pedagogy bude součástí plánovaného výjezdu na podzim 2021 (projekt by měl být 
prodloužen do 11/2021). Je možné podávat realizačnímu týmu návrhy na další zajímavá 
školení. 
MAP III – realizační tým připravuje projektovou žádost, návrhy na školení pro pedagogy 
budou součástí příštího jednání PS.  
Střední článek vzdělávání (SČ) – členové pracovních skupin byli seznámeni s informací, že 
v regionech bude zahájena diskuze k tomuto tématu. 
Šablony III – žádosti možné podávat do 29. 6. 2021, v případě zájmu paní Zmeškalová 
z MAS – Partnerství Moštěnka nabízí bezplatnou pomoc při tvorbě i administraci žádosti. 
 
6. Závěr 

M. Poláchová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
Další jednání PS je plánováno na druhou půli května. 

 

V Holešově 4. 5. 2021 
Zapsala: M. Tesařová 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
         


