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Zápis z on-line jednání pracovních skupin MAP SOKRA 

„MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“  

konaného dne 14. 12. 2021 od 14,00 hodin 

 

Původně plánované závěrečné společné jednání pracovních skupin dne 24.11.2021 se z důvodu 

Covid opatření (karanténa/izolace RT) nemohlo uskutečnit a v náhradním termínu pak proběhlo 

v on-line formě. 

 

Přítomní členové pracovních skupin:  

Jméno Škola/Subjekt Pracovní skupina 

Novotná Anna ZUŠ Habartov Financování 

Marečková Jaroslava ZŠ a MŠ Libavské Údolí  

Červenková Jaroslava ZŠ a MŠ Rotava Financování, rovné příležitosti 

Deutschová Jiřina MŠ Sokolov, Alšova Financování 

Houšková Jitka    

Fraňková Michaela ASZ Rovné příležitosti 

Havlíčková Julie  MŠ Sokolov, Kosmonautů MG 

Štych Ondřej ZŠ Sokolov, Pionýrů Klíčové kompetence 

Kučerová Dana ZŠ Březová ČG 

Daňová Daniela MŠ Březová, Komenského MG 

Pečenková Anna SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice ČG 

Pečenková Ivana MŠ a ZŠ Oloví  Financování 

Říhová Jana MŠ a ZŠ Krajková ČG 

Pečenka Zdeněk SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice Financování 

Pohlodková Marie  Rovné příležitosti 

Šišková Petra ZŠ Sokolov, Rokycanova ČG, Klíčové kompetence 

Štych Ondřej ZŠ Sokolov, Pionýrů Klíčové kompetence 

Šůsová Jaroslava ZŠ Rotava Klíčové kompetence 

Tereková Lucie  ZŠ Horní Slavkov, Školní ČG 

Davídková Marcela MŠ Chodov Rovné příležitosti 

Vozková Jana MŠ Sokolov, Marie Majerové MG 

Vyletová Štěpánka SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice MG 

Zábranská Pavlína MŠ Horní Slavkov, Sportovní ČG, MG, Klíčové kompetence 
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Program jednání: 

1) přivítání, seznámení s programem 

2) prioritizace potřeb škol 

3) doplnění a finalizace analýza problémů, příčin, opatření ke gramotnostem 

4) vyjasnění sporných bodů SWOT k oblastem SR 

5) projednání a schválení seznamu pedagogických lídrů  

6) diskuze, závěr 

 

 

Ad 1) Mgr. Zuzana Odvody poděkovala přítomným za hojnou účast, seznámila je s obsahem 

dnešního jednání. Zároveň poděkovala za vyplnění autoevaluačního dotazníku a zmínila způsob 

pokračování MAP a práce PS.   

 

Ad 2) Z.Odvody vysvětlila přítomným, že sběr potřeb škol proběhl v rámci vyplňování Zpráv 

o pokroku škol, dále jej projednávali koordinátoři a ředitelé na svých jednáních, kde 

identifikované potřeby také prioritizovali. Totéž učinil Řídící výbor na svém výjezdním 

jednání. Nyní bylo úkolem členů PS, aby provedli totéž. Výstupy budou zapracovány do 

analytických dokumentů, na jejich základě bude tvořen akční plán na další školní léta a bude-li 

to jen trochu možné, budou tyto potřeby saturovány v rámci MAP 3. Zároveň v pokračujícím 

projektu budou hledány další cesty, jak zjištěné naplňovat. 
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Ad 3) věcná manažerka projektu A.M. Schröcková nasdílela dokument s analytickými údaji a 

hlavní manažerka projektu Z.Odvody řídila připomínkování a doplňování. Členové PS společně 

prošli analýzy obou gramotností a doplnili případné chybějící informace. Zaměřili se především 

na návrhy opatření…přibyly tak např. možnosti řešení u tématu nezájmu rodičů o vzdělávací 

proces dětí a o spolupráci se školou ve formě terénního pracovníka ze sociální či neziskové 

sféry, využití mentora a návštěvy více škol pro získání variabilních zkušeností pro absolventy 

pedagogických fakult pro zajištění jejich kvalitnější připravenosti, a další.  

 

Ad 4) hlavní manažerka požádala přítomné o spolupráci při vyjasnění sporných bodů ze 

SWOTek vztažených k oblastem ve Strategickém rámci, které na svém výjezdním jednání 

optimalizovali členové Řídícího výboru. Tyto SWOT totiž vznikly právě během setkávání 

pracovních skupin a jsou tedy ty nejpovolanější.  

 

Ad 5) hlavní manažerka promítla seznam identifikovaných pedagogických lídrů v území. 

Všichni navrhovaní se během uplynulých šesti let aktivně podíleli na tvorbě a realizaci 

vzdělávacích a implementačních aktivit MAP SOKRA. Členové PS projednali a schválili 

předkládaný seznam. 

 

Ad 6) na závěr proběhla krátká diskuze a rozloučení s přáním klidných a pohodových vánočních 

a novoročních svátků.  

 

Zapsala Mgr. Zuzana Odvody, dne 17.12. 2021 


