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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PS 

 
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče III  

 

 
Termín konání: 14.6.2022, od 15.00 hod 

Místo konání: Ekocentrum Velké Pavlovice 

Účastníci jednání: členové pracovních skupin MG, ČG, RP – viz. prezenční listina 

 

 

Úvodní společné setkání PS čtenářské gramotnosti, matematické 
gramotnosti a rovných příležitostí 

 

 
Program setkání: 

1) vzájemné představení členů všech PS, plán a harmonogram setkávání, 
podpis dohod, výkazy práce 

2) seznámení členů s hlavními cíli MAP III a postupy MAP III 

3) určení hlavních zásad plánování aktivit pro jednotlivé pracovní skupiny, 
možnosti spolupráce jednotlivých členů i pracovních skupin  

4) konzultace začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve 
vzdělávání v souvislosti s podporou ČG/MG a rozvojem potenciálu 
každého žáka  

5) stanovení výměny zkušeností a odborných znalostí o metodách, 
pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji Čtenářské/Matematické 
gramotnosti a k Rozvoji potenciálu každého žáka jako hlavní náplň příštích 
jednání, konzultace možnosti přizvání odborníků 

6) konzultace a návrh plánování implementačních aktivit do akčních plánů 

7) představení projektu Nástěnka jako komunikační platformy pro členy 
všech pracovních skupin 
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Průběh jednání: 

Ad 1) a 3) Členové se sešli na prvním společném setkání. Byli si vzájemně představeni, 
včetně shrnutí dosavadní praxe a hlavních zájmů. Následovaly administrativní činnosti 
(dohody, výkazy) a diskuze o četnosti a přibližné délce plánovaných setkávání.  

 

Usnesení: 

Členové PS se shodli, že v budoucnu bude vhodné se scházet častěji než 4x ročně. Jednání se 
budou pravděpodobně plánovat užší (jen pro členy PS) a širší – s odborníkem k dané 
problematice pomůcek či metod na podporu MG / ČG se zástupcem další instituce či 
organizace ze vzdělávacího, sociálního a zdravotního systému např. za účelem společného 
plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení 
různých situací. Členové se také shodli, že se budou scházet skupiny i společně, dle tématu a 
účelnosti jednání. Projednali i zásady, jak plánovat aktivity PS a na co se při plánování 
zaměřit. 
 
 
 

Ad 2) Následovalo seznámení všech členů s hlavními cíli projektu MAP III a s postupy 
MAP III, týkajícími se práce pracovních skupin.  

 
 

Usnesení: 

Členové PS se zavázali naplňovat cíle MAP III a dodržovat platné postupy. Členové se zavázali 
spolupracovat s PS Financování při vyhledávání zdrojů financování všech aktivit. Pro všichni 
přítomní, proti 0, zdrželi se 0. 
Pro všichni přítomní, proti 0, zdrželi se 0. 

 
 
Ad 4) Proběhla první konzultace členů PS o možnostech začlenění oblasti digitální 

gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG/MG a rozvojem 
potenciálu každého žáka. Zodpovědným odborníkem na tuto oblast je v rámci všech 
pracovních skupin jejich vedoucí, Mgr. Blanka Nešporová.  

 

Usnesení: 

Na další schůzce bude Mgr. Nešporová informovat členy PS o již proběhlých aktivitách v této 
oblasti v průběhu realizace MAP II a naváže pak návrhem pokračování vybraných aktivit či 
aktivit nových. Členové PS mají za úkol také navrhnout aktivity podle svých zkušeností a 
praxe, či vyhledat nové možné aktivity v této oblasti.   
Pro všichni přítomní, proti 0, zdrželi se 0. 
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Ad 5) Proběhla první konzultace členů PS MG a ČG o možnostech výměny zkušeností 
a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji 
Čtenářské/Matematické gramotnosti a k Rozvoji potenciálu každého žáka.  

 

Usnesení: 

Do příštího setkání v září 2022 mají členové daných PS za úkol se seznámit s aktivitami v této 
oblasti, které proběhly v rámci realizace projektu MAP II. Pokud to považují za vhodné, 
mohou doporučit pokračování či prohloubení těchto aktivit v MAP III či navrhnout tyto 
aktivity do akčních plánů v průběhu MAP IV. Členové rozhodně souhlasí s přizváním 
poradních odborníků či konzultantů na některá rozšířená setkání. Členové PS mají za úkol 
také navrhnout aktivity podle svých zkušeností a praxe, či vyhledat nové možné aktivity 
v této oblasti.  
Pro všichni přítomní, proti 0, zdrželi se 0. 
 

Ad 6) Členové PS byli informováni o úkolu konzultování a plánování implementačních 
aktivit do akčních plánů. 

 

Usnesení: 

Do příštího setkání v září 2022 mají členové daných PS za úkol se seznámit 
s implementačními aktivitami, které proběhly v rámci realizace projektu MAP II a 
s aktuálními akčními plány na zbytek roku 2022 a rok 2023. Pokud to považují za vhodné, 
mohou doporučit pokračování či prohloubení těchto aktivit v akčních plánech MAP IV. 
Členové PS mají za úkol také navrhnout aktivity dle situace v regionu a provedených šetření 
v rámci dokumentace MAP, dále podle svých odborných zkušeností a praxe, či vyhledat nové 
možné implementační aktivity dle svých průzkumů.  

Z proběhlé diskuze byl patrný velký zájem všech členů PS na pokračování vzdělávání 
pedagogů i vedoucích pedagogů, setkávání pedagogů a sdílení zkušeností na různá témata a 
různých platformách. Nově bylo navrženo téma finanční gramotnosti jako téma ke 
vzdělávání žáků na všech stupních škol v regionu – k podrobnějšímu projednání a konzultaci 
na některé z příštích jednání. 
Pro všichni přítomní, proti 0, zdrželi se 0. 
  

Ad 7) Členům PS byl velmi poutavou formou představen Veronikou Novákovou 
(koordinátorkou projektu) projekt Nástěnka, zahrnující zahrnující především živý a 
interaktivní web, dále FB a Instagram a do budoucna další, např. IZY.TRAVEL, Podcast „K 
tabuli“, atd. Jedná se o nové uchopení a rozšíření webu PS Regionální identita z projektu 
MAP II NASREGION. Nástěnka bude mít přesah i do dalších projektů MAP a bude tvořit 
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prostor pro školy, učitele, děti, rodiče i širokou veřejnost, kde každý najde zajímavé i 
užitečné informace z oblastí Hustopečsko, Velkopavlovicko a Kloboucka.  
Členové všech pracovních skupin dostali podrobnou informaci o stavu přípravy komunikační 
platformy NaseNastenka, která bude sloužit v rámci projektu MAP III k diskuzi zapojených 
subjektů a k rozvoji MAP a plánování implementačních aktivit pro MAP IV. Nástěnka 
(především pak plánovaná část s názvem „Sborovna“) bude v rámci práce pracovních skupin 
projektu MAP III sloužit jako platforma k výměně zkušeností a odborných znalostí o 
metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG/MG a k řešení problematiky 
rovných příležitostí a k rozvoji potenciálu každého žáka v našem regionu. Do budoucna se 
také plánuje vytvoření debatních skupin na různá témata, zahrnující podporu ČG/MG a 
problematiku Rovných příležitostí, jako součást práce pracovních skupin MAP III. 
Členové všech pracovních skupin byli projektem doslova nadšeni. 

 

Usnesení: 

Členové se zavázali aktivně se zapojit do diskuzí na všech platformách Nástěnky a k dodávání 
prioritních témat a problémů k řešení v rámci vzdělávání a projektu MAP III, jejich aktualizaci 
a sestavování závěrů z těchto diskuzních a plánovacích platforem pro použití v činnosti všech 
pracovních skupin v rámci projektu MAP III a k plánování implementačních aktivit do MAP IV.  
Dále se zavázali, ve spolupráci s Veronikou Novákovou, k dalšímu rozšiřování projektu 
Nástěnka v souladu s pravidly a pro plnění účelů projektu MAP III a do budoucna MAP IV. 
Pro všichni přítomní, proti 0, zdrželi se 0. 
  

Závěr:  

Ke všem jednotlivým bodům probíhala velmi živá diskuze přímo, stejně tak byla přijímána 
usnesení.  
Ustavená, funkční a činná PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka. 
Ustavená, funkční a činná PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého 
žáka. 
Ustavená, funkční a činná PS pro rovné příležitosti navrhující aktivity k nastavení příležitostí 
ke kvalitnímu vzdělávání v území a ve školách. 
Do konce srpna předají tyto PS realizačnímu týmu Seznam místních lídrů (zpracovaný seznam 
od každé PS) a tento bude zveřejněn na webu projektu MAP. 
Na webu projektu bude také zveřejněn seznam členů všech těchto PS.  

 

Další jednání těchto pracovních skupin je plánováno na 15.9.2022. 

 
Zpracováno 22.6. 2022, Hustopeče 

Zapsala: Mgr. Blanka Nešporová, vedoucí pracovních skupin  


