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Zápis k Online setkání pracovních skupin 
 

Datum konání:  20. 10. 2022 
Přítomni:  Dle prezenční listiny/printscreen 

 

Obsah jednání: 

• činnost pracovních skupin v projektu MAP III, včetně plánovaného harmonogramu 
• informace k projektu a vyhodnocení akčního plánu 
• naplánování dalšího setkání PS - prezenčně  
• plánované aktivity - Contexta, s.r.o. 
• diskuze 

 

Účastníci: Setkání PS se účastnili členové PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, PS pro 
rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, PS pro rozvoj polytechnického, zájmového a 
neformálního vzdělávání 

 

Zápis: 

V úvodu setkání přivítala manažerka projektu přítomné členy a představila program jednání. 

Následně byla členům PS přednesena činnost jednotlivých pracovních skupin: 

Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být 
pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní 
škole (v rámci jednotlivých PS bylo toto dokládáno již v projektu MAP II za paní Tvrzníkovou, Hruškovou a pana 
Rudolfa). Jako konzultant je přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření - Mgr. Dana Hádková. 
Dále je v každé PS zapojen jeden odborník / místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do 
procesu vzdělávání – Mgr. Josef Kupka.  

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji 
ČG/MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti 
a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG/MG a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS 
aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. 

PS spolupracují s PS pro financování.  

Výsledek realizace podaktivity 

• Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS). 

• Dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity A 1.8 - návrhy aktivit spolupráce a aktivit 
škol v ČG/MG a rozvoji potenciálu každého žáka předané ŘV MAP. 

 

PS se scházejí jako platforma 4x ročně, forma setkání bude probíhat střídavě online/prezenčně. Další setkání je 
plánováno prezenčně na prosinec 2022. Na základě informace členky PS MG a současně členky oblastního kabinetu 
matematiky paní Rajmonové bude setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti realizováno dne 23. 11. 2022 
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společně se setkáním oblastního kabinetu matematiky. Na základě diskuze se členy PS bude prosincové setkání 
probíhat ve čtvrtky v odpoledních hodinách, samostatně pro každou PS. Přesný termín konání a místo bude členům 
rozeslán emailem s pozvánkou na dané setkání. 

Následně koordinátorka projektu představila členům vyhodnocení akčního plánu projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II. 

Po představení vyhodnocení akčního plánu dostala slovo Mgr. Lucie Čechová, která představila program organizace 
Contexta, s.r.o., včetně nabízených pomůcek do škol a aktivit pro pedagogické pracovníky. 

Poté probíhala diskuze se členy PS ohledně návrhu aktivit, lektorů pro přípravu na projekt MAP ORP LITOMĚŘICE IV a 
další návrhy v rámci zapojenosti škol a dalších organizací. V rámci tohoto byly navrženy realizace technických her od 
TKM Litoměřice, mobilní laboratoř a polytechnická dílna ve spojení s konferencí Polytechnika, která táhne. Ze strany 
Contexty byla navržena Olympiáda do škol v rámci cizích jazyků pro druhý stupeň sestavená tak, aby vyhrály všechny 
děti (složením mezinárodní uznávané zkoušky), toto by mohlo být spojeno v rámci soutěže mezi jednotlivými školami 
a stupni vítězů. Jednou možností je i složení zkoušky A2 či B1. Contexta funguje i jako metodické centrum, které 
spolupracuje s partnery (knižní nakladatelství). V rámci této spolupráce mohou školám pomoci s doporučením 
pomůcek, ukázkou, jak s nimi pracovat, doporučit vhodná nakladatelství apod. Na základě tohoto byla domluvena i 
spolupráce s MAPem pro přenos informací do škol. 

V poslední části byly podány stručné informace k plánovanému MAP IV. 

Následně bylo setkání s poděkováním účastníkům ukončeno. 

 

 

 

 


