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Výzva č. 02_20_082 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

           

ZÁPIS Z 1. SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN PRO ROZVOJ 

MATEMATICKÉ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI    

                           MAP III pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk 
 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Varnsdorf a pro 
SO ORP Rumburk – Akční plánování v území 

Reg. č. žádosti:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023024 

     
  

Datum konání: 25. 5. 2022  

Čas konání: 14:00 – 16:00 hodin 

Místo konání: MAS Český sever – zasedačka 1. patro, Národní 486, Varnsdorf 

   

Přítomni: 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 

 

Program 1. jednání: 
1. Úvod, zahájení 
2. Informace o projektu MAP III 
3. Informace ke složení PS, návrhy nových členů 
4. Sdílení a přenos informací 
5. Příspěvek Jakub Rattay: Jak na revizi RVP ZV v oblasti ICT 
6. Různé  
7. Závěr 

Průběh jednání: 

 

Členy Pracovních skupin pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti (dále jen PS) uvítala Hanka 

Kracmanová, hlavní manažer MAP III. Setkání PS je realizováno jako společné a otevřené s cílem 

podpořit informativní rozměr setkání i sdílení zkušeností. 

Hana Kracmanová zahájila setkání příspěvkem o projektu MAP III, přehledně přednesla základní 

informace o projektu, cíle a aktivity projektu, vazbu na možné zdroje financování aktivit škol. Projekt 

MAP III je realizován bez implementačních aktivit v období 03/2022 – 11/2023. Rovněž shrnula výstupy 

projektu, které budou předloženy ŘV ke schválení. PS pokračují ve stejném složení. Nebyl vznesen 

návrh na nové členy PS.  PS se bude scházet minimálně jednou za čtvrtletí. Informace budou 

zveřejňovány na webových stránkách MAS Český sever, realizátora projektu, v záložce MAP III. 

http://www.esfcr.cz/
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Proběhla krátká diskuse členů, Hana Kracmanová zodpověděla dotazy týkající se organizace práce PS 

a spolupráce na výstupech MAP III. 

Další příspěvek se týkal uchopení revize RVP ZV v oblasti, přednesl ho Jakub Rattay. Příspěvek byl 

reakcí na aktuální potřeby škol v území. Jakub Rattay předal zúčastněným informace ke změnám RVP 

v praxi, zejména praktické tipy pro výuku ICT, jak postupovat v souladu s revizí RVP, jaké pomůcky 

vybírat, na co si při výběru dát pozor (metodické materiály v češtině atp.) Podrobně se věnoval otázce 

digitálních kompetencí, jak propojit ICT s dalšími předměty, i programování a algoritmizaci. Závěrem 

byla zopakována nabídka MAP k bezplatným výpůjčkám ozobotů, bluebotů, iPadů a microbitů včetně 

příslušenství. Účastníci následně obdrželi přehled doporučených webových odkazů (př. imysleni.cz 

revize.edu.cz ad.).  

Proběhla výměna zkušeností a závěrečná diskuse. Byly zmíněny dotační možnosti podpory zavádění 

revize ICT na školách. 

Další setkání PS bude svoláno operativně prostřednictví e-mailové komunikace. 

 
Úkoly vyplývající z jednání: 

 

Úkol: Kdo: Lhůta: 

--- ---- ----- 

 
Zápis vypracovala:                          Mgr. Lenka Petráková, členka RT 
 
Zápis ověřila:                                   Hana Kracmanová, hlavní manažer projektu 

 

 
Mgr. Lenka Petráková  
            
 

Hana Kracmanová   
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne: 25. května, 2022 
 
Přílohy: 

 
Prezenční listina 


