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Místní akční plán vzdělávání III pro ORP 

Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022905 

 
 

        Zápis z 1. společného jednání pracovních skupin 

„Rozvoj čtenářské gramotnosti“ 

„Rozvoj matematické gramotnosti“ 

„Rovné příležitosti“ 

„Financování“ 

 
 
Datum a čas: pondělí 28. březen 2022 v 14:00 hodin 
Místo: v prostorách 1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 
1. Zahájení 
2. Informace k projektu MAP III 
3. Potřeby škol – MAP III 
4. Různé 
5. Závěr 

 

1. Zahájení 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková přivítala přítomné a seznámila je 
s programem společného jednání pracovních skupin MAP III.  
 

2. Informace k projektu MAP III 

Marie Tesařová, koordinátor MAP, přítomným představila základní informace o projektu – projekt je 
dvouletý, realizuje se od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2023, nositelem projektu zůstává po dohodě v území 
MAS – Partnerství Moštěnka, zapojeno je 23 základních a mateřských škol. 

 

3. Potřeby škol – MAP III – aktuální potřeby škol/území 

NPO a ICT revize RVP 

Školení a informace k ICT revizi RVP (nová informatika) poskytují Ing. Světlík – krajský ICT metodik 
SYPO, Ing. Slovák a Mgr. Duša – krajští metodici pro revizi ICT.  
Členové PS spolu s RT navrhli potřeby v této oblasti stručně zapracovat do aktualizovaného 
dokumentu MAP a jeho akčních plánů a pro zjištění potřeb zrealizovat hromadné konzultace 
s předáváním zkušeností pod příslušnými pracovními skupinami. Přítomní projevili zájem o 
konzultaci k pomůckám nakupovaným z prostředků NPO k ICT revizi RVP, k lepšímu zajištění 
návaznosti výuky nové informatiky mezi 1. stupněm malotřídních škol a 2. stupněm základní školy, 
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k zavádění robotiky do výuky. Pro vyhodnocení oblasti ICT by bylo prospěšné oslovit školy, s jakými 
pomůckami pro ICT pracují (jaké budou pořizovat z NPO), jaký programovací jazyk používají/budou 
používat, zda mají k dispozici někoho, kdo jim ICT revizi RVP pomůže rozběhnout (uskuteční se 
v rámci konzultací a aktualizace analýzy dokumentu MAP). RT MAP ve spolupráci s 1. ZŠ Holešov 
zjistí možnost odborného zajištění konzultace.  
Zajímavé zdroje: 
Web Digitalizujeme: návod na nákup digitálních učebních pomůcek a pro prevenci digitální propasti 
(NPO), podpora školám (metodická podpora a IT guru, jak se věnovat tématům IT správa, Bezpečná 
školní ICT, Standard konektivity a bezpečnosti školy v 21. století – draft – v7 12/2021) 
Velká revize ICT k připomínkování do 21. 4. 2022, dostupná z velke-revize-zv.rvp.cz, implementace 
9/2024 (cíl/témata: zlepšit schopnost získávat znalosti, ekologie, dezinformace, doplnění 
gramotností o zdravotní, datovou, digitální…), ke stažení: https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se 

 
Podpora škol v době válečného konfliktu na Ukrajině 

Zkušenosti s ukrajinskými žáky mají z přítomných zástupců škol 1. ZŠ Holešov a ZŠ Kostelec 
u Holešova. Školy si vyměnily zkušenosti. 
Zajímavé zdroje:  
edu.cz/ukrajina, ukrajina.npi.cz 
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství: 
https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblast-
regionalniho-skolstvi/ 

 
 Investice do vzdělávání – Investiční priority SR MAP 

Poslední aktualizace Investičních priorit v SR MAP se uskutečnila v 11/2021. Další aktualizace 
v návaznosti na předpokládané vyhlášení prvních výzev IROP 2021–2027 je plánovaná na 6/2022. 
Sběr investičních záměrů se uskuteční 2. polovině 5/2022.  

 

4. Různé 

KAP – nominace 1 zástupce za MAP do 
- Fokusní skupiny pro spolupráci v území v tématu digitální kompetence, 
- Fokusní skupiny pro spolupráci v území v tématu rovné příležitosti a vzdělávání. 
Členové PS budou požádáni o nominace e-mailem. 
Termín: do 28. 4. 2022. 

Šablony pro MŠ a ZŠ I – vyhlášení 5/2022 (podle harmonogramu JAK z 23. 3. 2022). Žadateli vedle 
škol i SVČ a ZUŠ. 

Další jednání pracovních skupin MAP – přelom 5 a 6/2022 (aktualizace analýzy dokumentu MAP, 
informace o nastavení evaluace). 

Informační a metodická setkání / hromadné konzultace s výměnou dobré praxe k aktualizaci 
dokumentu MAP se uskuteční ve spolupráci s pracovními skupinami. Na zjištění potřebnosti těchto 
aktivit a na jejich zajištění budou spolupracovat realizační tým a členové pracovních skupin. 

RT ověří možnost uskutečnění exkurze pro pedagogy do Experimentária (SPŠ Otrokovice) 
ve spolupráci s KAP. 

 

5. Závěr 

M. Poláchová poděkovala přítomným za účast.  
 

V Holešově 28. 3. 2022 

Zapsala: M. Tesařová 
 Markéta Poláchová Kropáčková 

       hlavní manažer projektu 


