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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 2. společného jednání pracovních skupin 

„Rozvoj čtenářské gramotnosti“ 

„Rozvoj matematické gramotnosti“ 

„Rovné příležitosti“ 

„Financování“ 

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

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 
1. Zahájení 
2. Aktualizace dokumentu MAP vzdělávání pro ORP Holešov – analytické části 
3. Informace k aktualizaci SR MAP – tabulkám investičních záměrů 
4. Základní informace k připravované evaluaci projektu MAP 
5. Různé  
6. Závěr 

 

1. Zahájení 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková přivítala přítomné a seznámila je 
s programem 2. společného jednání pracovních skupin MAP III.  
 

2. Aktualizace dokumentu MAP vzdělávání pro ORP Holešov – analytické části 

Marie Tesařová, koordinátor MAP, přítomné informovala o postupu a harmonogramu aktualizace 
dokumentu MAP, přičemž podrobněji se věnovala aktualizaci analytické části, která by měla být 
hotová do 10/2022.  Aktualizovat se budou vybraná data z obecné části analýzy ve spolupráci RT s 
Odborem kultury, školství a památkové péče – Město Holešov, popř. školami. Zohledněny budou 
strategie (např. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, dlouhodobé záměry vzdělávání 
apod.), realizace šablon, výstupy z uskutečněných popisů potřeb škol a evaluací. Aktualizací projdou 
vymezení problémových oblastí a klíčových problémů, vymezení prioritních oblastí, SWOT analýza.  

 

3. Informace k aktualizaci SR MAP – tabulkám investičních záměrů 

Podle plánu byl v 5/2022 zahájen sběr investičních záměrů pro aktualizaci SR MAP, aktualizace by 
měla být dokončena do konce 6/2022. Doposud aktualizaci provedlo 16 škol, většinou je zaměřena 
na aktualizaci rozpočtu/data realizace, vložení nového záměru, popis/rozšíření záměru. 
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4. Základní informace k připravované evaluaci projektu MAP 
 
Aktualizace bude zpracovaná Ing. Martinou Juříkovou, hodnoceno bude období 5/2016 – 10/2023 
(MAP I, II, III). Evaluátorka bude představena na dalším jednání PS. RT poskytne vstupní data, 
zpracovatel zpracuje sadu evaluačních otázek dle závazné metodiky. Do 6/2022 bude realizováno 
hodnocení (srovnání SWOT v jednotlivých MAP, popisů potřeb škol), rozhovory/dotazníky se 
zástupci cílových skupin, do 10/2023 zpracována zpráva. Následně zpracovatelka seznámí 
s výstupy členy PS a ŘV MAP. 
 

5. Různé 

Spolupráce s KAP – jako návrh aktivit spolupráce MAP a KAP zazněl požadavek na exkurzi 
pedagogů do Experimentária SPŠ Otrokovice. RT předá KAP do 3. 6. 2022. 

Aktivity MAP s PS pro zlepšení plánování – formát aktivit se dolaďuje, aby byl v souladu s pravidly. 

Další jednání pracovních skupin MAP – 9 nebo 10/2022, podle možností výjezdní (aktualizace 
klíčových problémů s návrhem řešení, seznámení s evaluátorkou). 

 

6. Závěr 

M. Poláchová poděkovala přítomným za účast.  
 

V Holešově 1. 6. 2022 

Zapsala: M. Tesařová 
 

Markéta Poláchová Kropáčková 
       hlavní manažer /projektu 


