
 

 

ZÁPIS  
1. setkání 

Pracovní skupiny základní školy 
 

MAP III Vysokomýtsko 
14. 6. 2022, 15:30 – 17:00 hod, Základní škola Sv. Čecha, Choceň 

 

Přítomni – za pracovní skupinu: Mgr. Martina Krsková, Mgr. Dagmar Bláhová, Mgr. Lada Cejpová 
Omluveni – za pracovní skupinu: Mgr. Monika Mandíková Bystřická 
 
Přítomni – za realizační tým: Petra Čejková, Veronika Pažinová 
Omluveni – za realizační tým: --- 
 
Body jednání: 

• Uvítání 

• Seznámení s projektem MAP III 

• Plánování aktivit a výběr témat 

• Sdílení zkušeností 

• Diskuse 

• Závěr 

 
 
Průběh jednání: 
Petra Čejková a Veronika Pažinová uvítaly účastníky na první setkání pracovní skupiny základní školy. 
Pracovní skupina byla ustanovena Řídícím výborem dne 6. 6. 2022. Pracovní skupina základní školy má tři 
členy.   
 
Veronika Pažinová nejprve členy seznámila s projektem MAP III, a to zejména s Postupy projektu, 
s organizační strukturou a Dokumentem MAP. Martina Krsková byla v projektu MAP II členkou pracovní 
skupiny pro čtenářskou gramotnost, v této pracovní skupině stále setrvává. Své dosavadní zkušenosti zúročí 
v nově vzniklé pracovní skupina pro základní školy.  
 
Setkání pracovní skupiny se neslo v duchu sdílení zkušeností a debatování nad několika vzešlými tématy, 
kterými byly: 
 

• Digitalizace 
o Realizační tým informoval členy PS o debatování tohoto tématu v ostatních pracovních 

skupinách. Členové se shodli na rozdílu implementace digitální gramotnosti v malotřídních 
školách a v základních školách. Jelikož se toto téma diskutovalo již na pracovní skupině 
matematické gramotnosti, tak se členky shodly, že toto téma prozatím ponechají k řešení 
členům pracovní skupiny matematické gramotnosti.  
 
 
 

 



 

 

• Nadaní děti 
o Členové pracovní skupiny by se rádi věnovali tématu nadaných dětí. Pracovní skupina 

vypracovala souhrnný přehled institucí a organizací, které se v blízkosti ORP Vysoké Mýto 
věnují tématu nadaných dětí. Vzniklý přehled je součástí zápisu pod označením Příloha č. 1. 
Přehled bude zveřejněn na stránkách projektu MAP III, aby sloužil k nahlédnutí všem aktérům 
ve vzdělávání z území. Na příštím setkání PS se bude debatovat, jak se v našem území 
k tématu nadaných dětí postavit. Jak ho zapracovat do SR MAP pro následující projektové 
období. 

• Ukrajinské děti 
o Členka Martina Krsková, zástupkyně ředitelky ZŠ Sv. Čecha, Choceň, kde probíhalo setkání PS 

předala ostatním členům své zkušenosti v začleňování ukrajinských dětí. ZŠ Sv. Čecha je 
školou, která má velmi propracovaný systém začleňování ukrajinských dětí, včetně lekcí 
češtiny pro dospělé, které je spolufinancováno naší MAS NAD ORLICÍ.  

• Psycholog 
o Pracovní skupina se shodla, že by bylo potřeba zajistit do škol psychology. Aktuálně se nabízí 

financování této pozice ze Šablon. Bohužel je aktuálně nedostatek psychologů. V projektu 
MAP II jsme spolupracovali s psychoterapeutkou z Ústí nad Orlicí. Realizační tým předá tento 
kontakt ředitelům místních ZŠ. 

 
Posledním bodem setkání byla debata nad identifikací místních lídrů a expertů. Realizační tým s touto 
aktivitou seznámil všechny členy. Každý z členů si má na příští setkání připravit návrhy jmen lídrů a expertů. 
Na příštím setkání bude vytvořen seznam těchto osob a bude zveřejněn na našich webových stránkách 
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/pracovni-skupiny-a-mistni-lidri/mistni-lidri-a-experti-map-iii. 
 
Další setkání pracovní skupiny proběhne v měsíci říjnu.  
 
Zapsala: Veronika Pažinová dne 15. června 2022 

https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/pracovni-skupiny-a-mistni-lidri/mistni-lidri-a-experti-map-iii

