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Projekt MAP III 

Termín realizace: 1.3.2022 – 30.11.2023 
Doba realizace: 21 měsíců 
Cílem projektu je udržení nastavené spolupráce mezi školami, 
školami a ostatními subjekty ve vzdělávání aj, výměna 
zkušeností a odborných znalostí, které vedou k rozvoji ČG, MG, 
rozvoji potenciálu každého žáka a  aktualizace dokumentu 
MAP II. 
Klíčové aktivity: 
• Rozvoj a aktualizace MAP 
• Evaluace procesu MAP 

 



 
 
 

Podaktivita A1.4 Pracovní skupina pro rozvoj 
matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu 

každého žáka (PS MG)  
 

Obsahem práce PS je zejména: 

• Identifikace místních lídrů/expertů z území ORP Vodňany a obce Čepřovice v 
oblasti MG a jejich zapojení do práce PS 

• Výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, 
které vedou k rozvoji MG a rozvoji potenciálu každého dítěte/žáka  

• Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v 
souvislosti s MG a rozvojem potenciálu každého žáka 

• Aktivní podíl na celém procesu plánování -  podaktivita 1.8  

• V rámci plánování aktivit spolupráce mohou být přizváni také zástupci dalších 
institucí  

• PS MG spolupracuje s PS F – udržitelnost aktivit v území. 

• Aktivity zaměřené na rozvoj potenciálu každého žáka budou následně ve 
strategické části a v akčních plánech označeny poznámkou Příležitost.  

 

 



 
 
 

Podaktivita A1.4 Pracovní skupina pro rozvoj  
matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu 

každého žáka (PS MG)  
 
 

• Obsahu práce odpovídá i složení týmu PS: 

• Člen PS – alespoň 1 pedagogický pracovník - min. 5 let praxe v 

základní škole – doloženo životopisem – předat do kanceláře MAS 

do 24. 6. 2022 

• Odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a 

začleňování ICT do procesu vzdělávání – MG 

• Speciální pedagog – odborník na vzdělávání dětí/žáků s 

potřebou podpůrných opatření 

 



 
 
 

Podaktivita A1.4 Pracovní skupina pro rozvoj 
matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu 

každého žáka (PS MG)  
 Výsledek realizace dané podaktivity: 

• Ustavená, funkční  a činná PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu 
každého žáka 

• Identifikovaní místní lídři – PS předloží zpracovaný seznam místních lídrů nejpozději 
do 24. 6. 2022 

• Aktualizovaná dokumentace MAP, doložená v rámci podaktivity 1.8 – návrhy aktivit 
škol a aktivit spolupráce v MG a rozvoji potenciálu každého dítěte/žáka 

Doložení výsledků realizace podaktivity A1.4  v ZoR: 
• Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS MG 
• Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v MG 
• Zveřejnění sítě místních  lídrů/expertů na webu MAS  



 
 

Podaktivita A1.8 Místní akční 
plánování 

 
• A. Aktualizace analytické části 

• B. Aktualizace strategické části 

• C. Plánování – aktualizace implementačních 
aktivit 



 
A.     Aktualizace analytické části 

• A.1 Vytvoření podkladů pro aktualizaci analytické 
části – manažerka KA 

• A.2 Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT-3 analýz, 
identifikace příčin – PS  

• A.3 Doplnění informací o potřebách investic ve 
školách a stupni připravenosti – manažerka KA 

• A.4 Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis 
jejich příčin a návrh řešení – PS  

 



 
B Aktualizace strategické části 

B1. aktualizace vize do roku 2025 – PS 
B.2 Projednání aktualizovaného návrhu priorit – PS  
B.3 informování o výstupu jednání PS – realizace konzultačního 
procesu – PS a hlavní manažerka projektu 
B.4 Aktualizace výběru priorit a cílů do SR MAP – dohoda o prioritách – 
PS  
B.5 Stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP – 
PS  
B.6 investiční záměry – PS F 
B.7 Schválení SR MAP - ŘV 
B.8 Zpracování návrhů neinvestičních aktivit – PS  

 



 
C. Plánování – aktualizace 

implementačních aktivit (IA) 
Zpracování Akčního plánu (AP) – návrhy aktivit – PS  
V současné době platí AP do února 2023 
Budou zpracovány 3 AP 
• AP od března 2023 do prosince 2023 
• AP 2024 
• AP 2025 
Cíl: rozpracovat SR MAP do konkrétních aktivit, jejichž realizací bude 
dosaženo stanoveného cíle 
Akční plány musí na sebe navazovat a pokrývat celou dobu realizace 
projektu 
RT MAP sleduje naplňování jednotlivých AP a na základě tohoto 
sledování navrhuje úpravy 

 


