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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 3. společného otevřeného výjezdního 
                           jednání pracovních skupin 

„Rozvoj čtenářské gramotnosti“ 

„Rozvoj matematické gramotnosti“ 

„Rovné příležitosti“ 

„Financování“ 

 
 
Datum a čas: pondělí 19. a úterý 20. září 2022 
Místo: v prostorách Hotelu Kopanice, Žítková 160  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 
1. Zahájení 
2. Informace k plánování MAP, aktualizace dokumentu MAP 
3. Výstupy z analytické části dokumentu MAP, SWOT analýza  
4. Informace k evaluaci procesu místního akčního plánování 
5. Aktuální potřeby škol 
6. Výstupy z 3. společného jednání pracovních skupin MAP, diskuze  
7. Závěr 

 
 

1. Zahájení 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková přivítala přítomné a seznámila je 
s programem 3. společného jednání pracovních skupin MAP III, které je dvoudenní.  
 

2. Informace k plánování MAP, aktualizace dokumentu MAP vzdělávání pro ORP Holešov – 
analytické části 

Marie Tesařová, koordinátor MAP, přítomné informovala o dosavadní realizaci projektu MAP III a 
postupu a harmonogramu aktualizace dokumentu MAP. Podrobněji se věnovala aktualizaci 
analytické části, která by měla být hotová do 10/2022.  Představila vazbu dokumentu MAP na Strategii 
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, dalšími vstupy pro aktualizaci dokumentu MAP budou výsledky 
dotazníkových šetření MŠMT k realizaci projektu Šablon, výstupy z jednání pracovních skupin (PS) 
k plánování MAP, ze zpracovaných evaluací. Aktualizací projdou: vymezení problémových oblastí a 
klíčových problémů a jejich příčin, vymezení prioritních oblastí, SWOT analýza.  
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3. Výstupy z analytické části dokumentu MAP, SWOT analýza  

Koordinátorka MAP představila vybraná data z obecné části analýzy, pro které podklady poskytl 
realizačnímu týmu Odbor kultury, školství a památkové péče – Město Holešov, a dosavadní výstupy 
z jednání pracovních skupin k plánování MAP. Následně se členové pracovních skupin a hosté 
jednání rozdělili na čtyři skupiny a ve skupinách aktualizovali SWOT analýzu k prioritním oblastem 
MAP: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, Kvalitní pedagogové, vedení škol a další pracovníci ve 
školství, Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, Společné vzdělávání a Rozvoj spolupráce aktérů 
vzdělávání v regionu a dílčí SWOT analýzy pro čtenářskou (pre)gramotnost a matematickou 
(pre)gramotnost. 

 

4. Informace k evaluaci procesu místního akčního plánování 
 
Ing. Martina Juříková, zpracovatelka externí evaluace celého procesu místního akčního plánování 
ve vzdělávání na Holešovsku, krátce představila sebe a následně se věnovala designu evaluace a 
jejímu harmonogramu. Následovala diskuze k cíli evaluace, evaluačním otázkám a vhodnému 
způsobu sběru dat. Členové PS a hosté jednání vyplnili krátký dotazník k evaluaci. Harmonogram 
procesu evaluace místního akčního plánování bude představen Řídícímu výboru MAP na jeho 
dalším jednání.  
 

5. Aktuální potřeby škol 
 
V MAP II se uskutečnil dotazníkový sběr aktuálních potřeb škol. Koordinátorka MAP shrnula výstupy 
sběru potřeb škol a také výstupy otevřených jednání pracovních skupin k plánování MAP, která se 
doposud uskutečnila v rámci MAP III. V diskuzi členů PS a jejich hostů byly tyto výstupy potvrzeny. 
 

6. Výstupy z 3. společného jednání pracovních skupin MAP, diskuze 

V závěrečné části dvoudenního jednání pracovních skupin MAP a jejich hostů byly představeny 
výstupy z jednotlivých částí jednání, byly představeny připomínky čtyř pracovních skupin k SWOT 
analýze a diskutovalo se o nich. Realizační tým na další jednání PS připraví návrh aktualizované 
analytické části dokumentu MAP vč. SWOT analýzy s připomínkami pracovních skupin, který bude 
rozeslán členům PS s dostatečným předstihem. 

Další jednání pracovních skupin MAP – 11/2022, zaměřeno bude na připomínkování a doladění celé 
analytické části dokumentu MAP. 

 

7. Závěr 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová poděkovala přítomným za účast.  
 
 

V Žítkové 20. 9. 2022 

 

Zapsala: M. Tesařová 
 
 
 

Markéta Poláchová Kropáčková 
       hlavní manažer /projektu 


