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ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP III Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

2. setkání Pracovní skupiny pro základní školy 

29. 8. 2022, Restaurace Beseda, Častolovice 

 

Přítomni: Zuzana Brzokoupilová Hartmanová, Jitka Kadrmasová, Simona Baláčková, Marian 

Janko 

Omluveni: Hana Špatenková 

Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

 

Úvod: V úvodu setkání PS pro MŠ RT přivítal účastníky, byla omluvena Hana Špatenková.  

Na pracovní skupině jsme se zaměřili na povinnou aktivitu 1.8 Místní akční plánování a 

aktualizaci Dokumentu MAP. 

Diskuze: V úvodu diskuze členové PS debatovali o přípravách na nový školní rok, diskutovali 

změny v administrativě, problematiku nárůstu dětí s OMJ. Velkým problémem, který probírali, 

je rostoucí cena energií, které finančně velmi zatěžují chod školy. Následně se obsah práce PS 

soustředil na téma rozvoje potenciálu každého žáka. Pomocí myšlenkové mapy, kterou 

účastnice pracovní skupiny navrhla, vznikla body přispívající k rozvoji potenciálu každého žáka. 

Každý z účastníků doplnil body, které by v každém případě měly být zohledněny.  

Oblast digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání bude na některém z dalších setkání 

podpořeno přizváním odborníka na téma, které si skupina zvolí (robotické pomůcky, využití 

digitálních technologií ve výuce, práce s aplikacemi, výuka v OR kódech apod.). Návrh 

financování ICT odborníka bude prostřednictvím RT představeno PS pro financování. 

Výstup: Tento návrh (myšlenková mapa a body v ní uvedené) bude velmi důležitým 

podkladem pro aktualizaci Dokumentu MAP, se kterým bude PS i nadále pracovat a doplňovat 

jej. 

Úkoly pro RT: Oslovit odborníka – Mgr. Kateřinu Prachařovou, paní ředitelku ZŠ a MŠ Potštejn. 

Předat návrh financování ICT odborníka PS pro financování. 

Kontakty účastníků: Hana Špatenková – zs@bolehost.cz 

                                       Zuzana Brzokoupilová Hartmanová – reditelka@zsmslipa.cz 

                                       Jitka Kadrmasová – jitulinka@email.cz 

                                       Simona Baláčková – reditelka@zsmsalbrechtice.cz 

                                       Marian Janko – marian.janko@zstyniste.cz 
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Příští setkání: 

Kde: bude upřesněno 

Kdy: 10. 11. 2022 od 16 hod. 

Vyhotovila: Anna Plocková  
 

 

 

 

 

 

 

 


