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Tisková zpráva MAS Achát z.s. 

 

V novém roce 2019 byla zahájena činnost jednotlivých pracovních skupin i realizačního týmu 

projektu MAP Železnobrodsko II. Proběhla jednání pracovních skupin financování vzdělávání, 

čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti. Svou činnost také v lednu 

zahájil realizační tým projektu. 

 

Během jednání pracovní skupiny financování vzdělávání se členové dané skupiny seznámili s vedoucími 

ostatních pracovních skupin, se změnami v metodice tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání 

a také jim byla představena náplň činnosti ostatních pracovních skupin.  

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti probrala návrh aktivit v území jako recitační soutěž, 

podporu „pohádkové babičky“ pro 1. stupeň a MŠ, podporu školních knihoven a podporu projektových 

dnů školy se zaměřením na čtenářskou gramotnost. 

Skupina pro rozvoj matematické gramotnosti se na jednání věnovala debatě o způsobu výuky 

matematiky na jednotlivých základních školách, o využití nových pomůcek do výuky, a to především 

robotů na programování, a dále se věnovala předávání zkušeností s výukou matematiky dle profesora 

Hejného. Jedním z hlavních bodů jednání byla také teoretická příprava projektového dne pro 9. ročník 

ZŠ se zaměřením na dobu před revolucí a po ní. Během druhého jednání této skupiny proběhlo 

plánování harmonogramu aplikace tohoto projektového dne na zapojených školách s následným 

vyhodnocením. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti zahájila jednání popisem stávajícího stavu rovných příležitostí v 

území. Dále popsala diferenciace školního prostředí v místním regionu a také se věnovali zmapování 

koncentrace ohrožených žáků v místním regionu. Pracovní skupina se také věnovala debatě nad 

strukturou a formou dotazníků dle Metodiky pro rovné příležitosti.  

Jednotlivým členům všech pracovních skupin byly zadány úkoly, které je třeba do příštího jednání 

splnit. 

 

Od začátku roku také proběhla již 3 jednání realizačního týmu. Při prvním jednání proběhla hlavně 

diskuze s nastavením činností realizačního týmu pro následující období a byly rozděleny úkoly jako 

zveřejnění první tiskové zprávy, zajištění požadované literatury k doplnění knihoven všech škol, 

vypracování Komunikačního plánu, Identifikace dotčené veřejnosti a také Organizační struktury MAP. 

Také byl stanoven termín pro aktualizaci Ročního akčního plánu jednotlivých škol v regionu a zaslání 

dotazníků na téma Potřeby škol. 
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Při druhé schůzce realizačního týmu proběhla kontrola splnění zadaných úkolů a byly předány 

informace ze schůzek jednotlivých pracovních skupin. Dále proběhla diskuze jak motivovat ZŠ Zásada 

k aktivnímu zapojení do aktivit MAP. Také byla zahájena realizace implementačních aktivit jednotlivých 

základních škol. Součástí jednání bylo i předání informací z proběhlé konference ředitelů manažerkou 

projektu ostatním členům realizačního týmu.  

Na další schůzce realizačního týmu proběhla příprava podkladů pro další jednání pracovních skupin a 

aktualizace analytické části MAP. Byly rozděleny další úkoly jako zpracování informací 

z aktualizovaných ročních akčních plánů a vytvoření nové verze pro rok 2019, vytvoření dotazníku dle 

Metodiky rovných příležitostí a zaměření na propagaci projektu MAP Železnobrodsko II jako například 

aktualizace webových stránek a zajištění propagačních materiálů. 

 

Autor: Jitka Lakatošová 

Datum vydání: 11.3.2019 

 

  


