
 

 

 

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“ 
 

12. jednání 
 
 
Datum a čas: pondělí 17. května 2021 v 14:00 hodin  
Místo:   prostřednictvím Zoom meeting (on line) 
 
Přítomni: dle printscreenu obrazovky 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Realizace aktivit v rámci AP na školní rok 2020/2021 – nákup pomůcek 
3. Vzdělávací aktivity k zařazení do projektové žádosti MAP III 
4. Různé  
5. Závěr 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájila hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková a seznámila 
účastníky s programem jednání. 
 
 
2. Realizace aktivit v rámci AP na školní rok 2020/2021 – nákup pomůcek 

Členové pracovních skupin byli navzájem seznámeni s výstupy jednotlivých pracovních 
skupin k nákupu pomůcek z prostředků MAP – návrhy za jednotlivé oblasti podporované 
v MAP: čtenářská gramotnost a pregramotnost, matematická gramotnost a pregramotnost, 
polytechnika v MŠ a ZŠ. Seznamy bylo možné doplnit o další návrhy.  
Tyto seznamy budou rozeslány na jednotlivé školy a ty si z nich budou moci vybrat pomůcky 
podle svých potřeb. Po dohodě s RT bude možné, aby si škola zakoupila pomůcky i mimo 
vytvořené seznamy. 
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3. Vzdělávací aktivity k zařazení do projektové žádosti MAP III 
 
Pro potřeby přípravy projektové žádosti MAP III byly na PS projednány vzdělávací aktivity 
pro pedagogy, které jsou v území potřebné a je možné je naplánovat do MAP III. Největší 
zájem byl o vzdělávací aktivity v oblasti informatiky a informatického myšlení na ZŠ i MŠ, 
kam by měla být směřována největší podpora. Zároveň byl potvrzen zájem o pokračování 
seminářů pro rodiče i v MAP III. V jejich realizaci se osvědčila online forma, při zachování 
kvalitních školitelů je předpoklad udržení vysokého zájmu rodičů.  
 

4. Různé 

Dne 8. 6. 2021 se uskuteční seminář pro pedagogy mateřských a základních škol DIGI bez 
DIGI. RT rozešle pozvánku na školy v nejbližších dnech. 
Střední článek vzdělávání – dne 25. 5. 2021 se pro Zlínský kraj uskuteční webinář na téma 
pilotáže Středního článku vzdělávání (přednáší zástupce MŠMT) pro ředitele škol, jejich 
zřizovatele a další aktéry v oblasti vzdělávání. RT rozešle pozvánku v nejbližších dnech. 
Paní Krčová, Mgr. Růžičková a Mgr. Ballnér informovali členy PS o současném stavu 
přípravy aktivit spolupráce v oblasti polytechniky a zdravého životního stylu. 
Koordinátor implementace MAP Zuzana Šálková požádala koordinátory okruhu aktivit MAP 
o zaslání podkladů ze zrealizovaných aktivit spolupráce pro potřeby přípravy ZoR do konce 
6/2021. 
 
5. Závěr 

M. Poláchová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
Další jednání PS se při prodloužení projektu uskuteční na podzim 2021.  

 

V Holešově 17. 5. 2021 
Zapsala: M. Tesařová 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
         


