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Zápis ze 3. setkání Pracovních skupin MAP III v ORP Neratovice 

PS Čtenářská gramotnost a PS Matematická gramotnost  

 

Termín:  12. 12. 2022, 16:00 hod.  

Místo:   Základní škola a Mateřská škole Kojetice, Moravcova 26, Kojetice 

Program: 

1) Prezence účastníků, zahájení 

2) Dotazníkové šetření MŠMT – Šablony 

3) Dotazníkové šetření – Vlastní v území ORP Neratovice 

4) Akční plán škol 2023 

5) Akční plán spolupráce 2023 

6) Diskuze 

 

1) Prezence účastníků, zahájení 

Na začátku byla provedena prezence účastníků – přítomno bylo 9 – viz prezenční listina - 

příloha č. 1. 

ZŠ a PŠ Neratovice - PaedDr. Ivana Pechová,  DiS., ZŠ a MŠ Nedomice – Hana Krupičková, 

ZŠ Tišice - Mgr. Patricie Holečková, MŠ Harmonie, Neratovice - Mgr. Šárka Polívková, ICT 

odborník – Ing. Petr Svoboda, Ph.D., ZŠ a MŠ Chlumín - Mgr. Radka Franková, ZŠ Ing. M. 

Plesingera-Božinova Neratovice - Mgr. František Štěrba, MAS Nad Prahou o.p.s. - Bc. Iva 

Sieberová. 

Omluveni byli: ZŠ a MŠ Všetaty - Mgr. Bc. Renata Kurzveilová, MŠ Libiš - Mgr. Hana 

Švecová, ZŠ Kostelec n. L. - Mgr. Jaroslava Glaserová, MŠ Kulíšek, Kostelec n. L. - Bc. Lenka 

Krobová 

Bc. Iva Sieberová (dále koordinátor) uvítala účastníky a seznámila je s programem.  

Byl určen zapisovatel – Bc. Iva Sieberová a ověřovatel zápisu Mgr. Radka Franková.  
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2) Dotazníkové šetření MŠMT - Šablony 

Dotazníkové šetření měli členové k dispozici k prostudování. Probíhala diskuze 

k jednotlivým částem dotazníkového šetření.  

Členové se zabývali zejména výsledky z MŠ a ZŠ, soustředili se zejména na oblasti 

relevantní pro jejich pracovní skupiny.   

 

3) Dotazníkové šetření – Vlastní v území ORP Neratovice 

Dotazníky byly rozeslány na všechny školy a školská zařízení v ORP Neratovice. Pouze 

neodpověděla ZUŠ Neratovice. Nyní probíhá zpracování výsledků do přehledné podoby, 

která bude zveřejněna a bude součástí analytické části dokumentu MAP.  

Koordinátor představil stručně výsledky dotazníkového šetření, členové měli možnost 

vyjádřit se k relevantním otázkám v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.  

Členové se dále zabývali také identifikací lídrů a možností jejich dalšího zapojení 

v projektu.  

 

4) Akční plán škol 2023 

Koordinátor uvedl, že oslovil všechny školy ohledně vyplnění tabulky aktivit škol. S 10 

školami je akční plán již vyplněn, další aktivity budou doplněny, jakmile školy podají žádosti 

na Šablony I – OP JAK.  

Některé školy v ORP také čerpají dotaci v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným 

zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Tyto aktivity budou do Akčního plánu 

doplněny.  

Dále probíhala diskuze na téma využití šablon ve školách.  

 

 

5) Akční plán spolupráce 2023 

Účastníci se shodli na potřebnosti odborných setkávání, workshopů, výměny zkušeností.  

Navržená témata budou rovnoměrně rozdělena v roce 2023. Někteří zájemci projevili 

zájem o dvoudenní odborné setkání a výměnu zkušeností.  

Členové také vyjádřili potřebu setkání zřizovatelů a ředitelů – je potřeba komplexně řešit 

narůstající problém s nedostatečnou kapacitou škol.  

 

Do 20. 12. 2022 je termín pro zaslání konkrétních návrhů na jednotlivá témata pro další 

setkávání pracovních skupin.  
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6) Diskuze 

Probíhala diskuze k problémům s nedostatečnou kapacitou škol.  

Dále členové diskutovali o spolupráci s PPP Mělník – někteří mají dobré zkušenosti, 

zaznělo však více příspěvků s negativními zkušenostmi.  

Ve školách se taky neustále zvyšuje počet dětí a žáků s logopedickými problémy, je 

nedostatek klinických logopedů.  

Účastníci se také bavili o připravenosti předškoláků na vstup do základní školy. Jsou různé 

požadavky, někde u zápisu chtějí, aby se děti už podepsaly, jinde jen aby poznaly své 

jméno atd.  

 

Účastníci měli také možnost si prohlédnout prostory ZŠ a MŠ Kojetice.  

 

Termín pro příští setkání pracovních skupin byl již dříve navržen v ZŠ T. Stolzové v Kostelci 

nad Labem, na začátek r. 2023, budeme se věnovat strategické části MAP.  

Další prostor pro setkávání nabídla ZŠ a MŠ Nedomice a také ZŠ a PŠ Neratovice.  

 

 

Zapsal:  Bc. Iva Sieberová  __________________________ 

 

 

Ověřil:  Mgr. Radka Franková  __________________________ 

 

V Kojeticích, 12. prosince 2022    
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