Prezenční listina:

Pracovní skupina – matematická gramotnost - 13. setkání on-line

Termín konání: 26. 10. 2021, od 16:00 do 17:30 hodin
Místo a čas konání: on-line
Upozorňujeme, že v průběhu této akce bude pořizována fotodokumentace pro potřeby propagace a administrace projektu dle podmínek OPVVV.
E-mail
Účast ANO/NE
Jméno a příjmení
Škola/organizace
Telefon
Mgr. Jindřichová Jana

775 924 051

Tereza Jandová

ZŠ Komenského,
Horažďovice
ZŠ Blatenská Horažďovice

janajindrichova@seznam.cz

ANO

jandova.t@seznam.cz

NE

Mgr. Štěpánka Baierlová

lektorka

776 004 372

s.baierlova@centrum.cz

NE

Petra Kotlabová
Mgr. Jindřich Haišman

MŠ Na Paloučku,
Horažďovice
MAS Pošumaví

607 874 519

pkotlabova@mshorazdovice.cz

NE

Ing. Marie Kaufnerová

MAS Pošumaví

ANO

Václava Šulanová

MAS Pošumaví

ANO

ANO
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sulanova@masposumavi.cz
Od:
Odesláno:
Komu:

Předmět:
Přílohy:

sulanova@masposumavi.cz
pátek 22. října 2021 10:09
'zastupce@skolachanovice.cz'; 's.baierlova@centrum.cz';
'mariebuchtova@seznam.cz'; 'nada.chladkova@seznam.cz';
'eleskova@mshorazdovice.cz'; 'janajindrichova@seznam.cz'; 'jandova.t@email.cz';
'pkotlabova@mshorazdovice.cz'; 'kulich@masposumavi.cz'
MAP II: společné zasedání pracovních skupin čtenářské a matematické gramotnosti
a PS pro rovné příležitosti - 26.10.2021 od 16:00 hod
20211026 PS čt a ma gr + RP pozvánka.pdf; postup přihlášení do ZOOM MAS
Pošumaví.pdf

Dobrý den, vážení členové pracovních skupin,
srdečně Vás zvu na společné zasedání pracovních skupin čtenářské a matematické gramotnosti a PS pro rovné
příležitosti dne 26.10.2021 od 16:00 hod. V příloze Vám zasílám pozvánku, kde naleznete odkaz na přihlášení do
ZOOM. Zasílám také postup na přihlášení do ZOOM.
Přeji Vám příjemný den.

Václava Šulanová
administrátor pro projekt „Spojený MAP ORP Sušice a ORP Horažďovice“
MAS Pošumaví, Plánická 174, Klatovy
tel. č. +420 720 982 172
e-mail: sulanova@masposumavi.cz
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Zápis – společné setkání pracovní
skupiny pro čtenářskou a
matematickou gramotnost a
pro rovné příležitosti
Téma

Datum

26. 10. 2021
Náhradní termín pro skupinu
čtenářské gramotnosti

3.11.2021
Čas

SWOT analýzy pro MAP II ORP Místo:
Horažďovice a ORP Sušice

Od 16:00 do 18:00 hod.

On-line – aplikace ZOOM

Zúčastnění:
za PS pro čtenářskou gramotnost:
26.10. všichni členové omluveni ; 3.11. – Eva Smolíková
za PS pro matematickou gramotnost:
26.10. Jana Jindřichová - ZŠ Komenského, Horažďovice.
Účastníci

za PS Rovné příležitosti:
26.10.Šárka Zeithamlová – ZŠ Blatenská Horažďovice, Martina Vrbová – ZŠ a MŠ
Kašperské Hory
za MAS Pošumaví: Marie Kaufnerová, Jindřich Haišman, Václava Šulanová
Ostatní členové PS byli 6.11. 2021 osloveni dopisem s výsledky jednání a
měli možnost je doplnit dle svého uvážení do 10.11.2021.
Prezenční listiny, SWOT analýzy: 1) Podpora rozvoje kvalitního rozvoje

Přílohy

inkluzivního vzdělávání, 2) Podpora matematické gramotnosti a rozvoj
potenciálu každého žáka, 3) Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoj
potenciálu každého žáka doplněné o návrhy ostatních členů pracovních
skupin zaslané do 10.11. 2021 realizačnímu týmu MAP

Program:
1. Informace o současném stavu realizace projektu
2. Změny, doplnění a úpravy Místních akčních plánů pro ORP Horažďovice
a ORP Sušice – v části analytické, strategické a akčních plánech do roku
2023
3. Diskuze nad SWOT analýzami tohoto zaměření
Pan Haišman přivítal přítomné a seznámil je s prodloužením projektu
MAPII do konce roku 2021; nadále platí služby konzultantů, pan Kulich
bude tento post zastávat také. Dotaz p. Haišmana – zda jsou všichni o této
službě informováni. P. Zeithamlová, p. Jindřichová i p. Vrbová – ano jsou
seznámeni. Zašleme informaci, že s konzultacemi je možno pokračovat do
konce roku.
Navazuje MAPIII na 18 měsíců – projekt nebude mít takové možnosti, je
oproštěný o některé aktivity (o implementační akce - především akce pro děti
a žáky). Pan Haišman uvedl, že tým MAPIII se bude dále snažit udělat pro
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školy co nejvíce. Snad se finance najdou z jiných zdrojů.

Proběhne Konference pro vzdělávání – Na rodičovství nejste sami –
8.prosince pro území Horažďovicka.
V listopadu bude probíhat – Rodičovská akademie – 4 webináře.
P. Kaufnerová dále seznámila přítomné s akcemi, které proběhli:
Akutní neúrazové stavy, Exkurze do Montessori školy.
Dále proběhnou akce:
Setkání vedoucích pracovníků, Jak s klidnou myslí říkat „NE“, Pedagogika
Franze Ketta, Specifika romského žáka aneb očima znevýhodněného žáka:
Dne 1.12.2021 bude následovat setkání pracovní skupiny pro
matematickou a čtenářskou gramotnost. P. Jindřichová datum
odsouhlasila.
Dne 2.12.2021 bude následovat setkání pracovní skupiny Rovné
příležitosti, datum odsouhlasen vedoucí PS p. Zeithamlovou.
Obě skupiny budou řešit výstupy z diskuzí a zpětných vazeb z akcí pro
rodiče (Rodičovská akademie) a zapracování nových aktivit do akčních
plánů reagujících na SWOT analýzu.
Pozvánky s odkazy na přihlášení budou zaslány samostatně.
ŘV proběhne 14.12.2021 - po získání souhlasů obcí s investičními
prioritami strategického rámce a po veřejném připomínkování celé
dokumentace MAP.
SWOT analýzy:
Nutno aktualizovat 3 základní analýzy:
1) Podpora rozvoje kvalitního rozvoje inkluzivního vzdělávání
2) Podpora matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého
žáka
3) Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého
žáka
Zúčastěné byly vyzvány k vyjádření, které bylo zaznamenáváno do tabulky
(viz. přílohy zápisu).
Pan Haišman a paní Kaufnerová poděkovali za účast a rozloučili se
s přítomnými.
Rozdělovník: všichni členové PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost a PS pro
rovné příležitosti
Zapsala: Marie Kaufnerová
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