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Tisková zpráva MAS Achát z.s. 

Projekt MAP II se na Železnobrodsku rozjel na plné obrátky 

MAP Železnobrodsko II, tedy Místní akční plán, plynule navázal na MAP Železnobrodsko I. 

Implementace tohoto Místního akčního plánu v území ORP Železný Brod započala v lednu 2019. 

Hlavním pracovním orgánem projektu je Řídící výbor, který se na jednáních setkává rovněž od ledna 

2019. Poslední takové jednání proběhlo na konci června a byly na něm projednány a schváleny 

dokumenty jako Průběžná sebehodnotící zpráva, Plán evaluačních aktivit a Vyhodnocení ročního 

akčního plánu.  

Dále od začátku roku probíhala setkávání tzv. pracovních skupin, které se spolupodílí na vytváření 

dokumentů a napomáhají ke kvalitní výměně potřebných informací mezi účastníky projektu.  

V projektu působí celkem 4 pracovní skupiny, a to skupina pro financování, skupina pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti, skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a skupina pro rovné příležitosti.  

V rámci skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti probíhají například recitační soutěže a velice 

oblíbenou aktivitou je také čtení babiček ve školkách. Tři babičky ve třech mateřských školách 

docházejí pravidelně jednou týdně předčítat dětem pohádky před odpoledním odpočinkem. Někdy 

babičky místo čtení z knihy vyprávějí příběhy.  

Děti mají tuto aktivitu velmi rády. Zajímavostí je, že nejstarší z babiček je krásných 86 let. 

V rámci skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti proběhly matematické soutěže, otevřely se 

matematické kroužky a na začátek nového školního roku se chystá projektový den pro 9. ročník 

základních škol se zaměřením na dobu před sametovou revolucí a po ní.  

Pracovní skupina pro rovné příležitosti se od začátku roku věnovala několika vzdělávacím aktivitám 

v rámci kroužků, které jsou zdarma a hrazené z projektu MAP Železnobrodsko II.  

Byl otevřen badatelský kroužek i kroužek keramiky. Od září 2019 se připravuje rozšíření o kroužek 

3D tisku. 

Pod záštitou Realizačního týmu projektu proběhlo několik seminářů a školení pro pedagogické 

pracovníky i veřejnost. Proběhl například seminář na téma Hyperaktivní, impulzivní a agresivní dítě, 

dále na téma Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku nebo workshop na téma 

Výchova k respektu učitele waldorfskými technikami.  

Realizační tým také zajistil několik dalších akcí jako například Den polytechniky, Informativní setkání 

s veřejností, místními podniky a zastupiteli o kvalitě vzdělávání, dny otevřených dveří na základních 

a mateřských školách v ORP Železný Brod i workshopy pro žáky, děti i jejich rodiče na různá témata. 

Členové realizačního týmu se také podíleli na organizaci Dětského dne v Železném Brodě dne 

1. 6. 2019. 

Do celého projektu MAP Železnobrodsko II je zapojeno 6 základních škol, 7 mateřských škol, 1 

základní umělecká škola a 1 středisko volného času.  
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Květa Lakatošová, hlavní manažerka projektu, dodává: „Ředitelé, zástupci ředitelů, lektoři, učitelé, 

rodiče i veřejnost se aktivně zapojují do projektu a tato vzniklá partnerství ideálně napomáhají 

zkvalitnit vzdělávání i rozvinout další služby na podporu vzdělávání dětí i mládeže. Věříme, že tato 

spolupráce bude nadále pokračovat i po prázdninách, a velice se těšíme na další setkávání.“ 

Více informací o projektu i principech místního akčního plánování rozvoje vzdělávání naleznete na 

našich webových stránkách www.mas-achat.cz/map2/ a také na našem facebookovém profilu 

https://www.facebook.com/MAPZeleznobrodsko/. 
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