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

ZÁPIS Z 2. SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ RT MAP III A PRACOVNÍCH SKUPIN MAP III  
                           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: 11.10.2022 

Čas konání: 14-16 

Místo konání: ZŠ Krásná Lípa 

   

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

 

Program jednání: 

1. Uvítání v multifunkční učebně ZŠ Krásná Lípa –  RNDr. Ivana Jäckelová, ředitelka ZŠ Krásná Lípa 

2. Aktuální informace o projektu MAP – Hana Kracmanová, hlavní manažerka projektu MAP  
3. Podpora kariérového poradenství KAP – Hana Kracmanová, hlavní manažerka projektu MAP  
4. Informace k přípravě akčního plánu MAP – Lenka Petráková, koordinátor území a analytik MAP 

5. Inovativní prvky ve vzdělávání – praktické využití multifunkční učebny ve výuce – Jakub Rattay, 

vedoucí pracovní skupiny pro matematickou gramotnost  

6. Různé  
7. Závěr 

Průběh jednání: 
 

Jednání Realizačního týmu a Pracovních skupin MAP III bylo svoláno jako jednání společné na 
základě poptávky členů a s ohledem na dobré zkušenosti s výměnou informací a sdílení napříč 
PS a RT. 

Společné jednání se uskutečnilo v prostorách ZŠ Krásná Lípa. Hana Kracmanová, hlavní 
manažerka projektu poděkovala úvodem paní ředitelce Jäcklové za možnost uspořádání 
setkání v prostorách multimediální učebny školy.  

Paní Jäcklová představila vznik myšlenky multimediální učebny s projekční koulí, která je 
jednou z 5ti obdobných projekčních koulí v ČR a je jako jediná umístěna v prostorách základní 
školy. Škola ji představila veřejnosti v rámci letošního projektu Noc vědců. Od 1. října, 2022 je 

učebna využívána standardně ve výuce. Zatím získávají zkušenosti. Od ledna 2022 nabídne 
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Fotodokumentace z jednání: 
 

 

 

 

 



 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

 

 

Přílohy: 
 

Prezenční listina 

 


