
 

 

Zápis ze setkání PS Financování 20. 1. 2022 

 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

Místo konání: kancelář MAS Hlinecko, Komenského 187, Hlinsko  

Čas konání: 14:30 – 16:00 hodin 

Přítomni: 3 (dle prezenční listiny), omluveni: 1 

 

Program: 

1. Soutěže a semináře 

Aktuálně je spuštěná fotografická soutěž Zima a voda (více: 

http://www.mashlinecko.cz/_uploads/news/1381/fotosoutez-zima-voda.pdf ) a brzy bude 

spuštěna soutěž s názvem Čtenáři v MASce III, která bude také obsahovat kategorii pro 1. 

stupně. Nabídka seminářů byla školám odeslána 20. 1. a školy se mohou hlásit do 31. 1. 2022. 

2. Aktuální situace v malotřídních školách 

Na setkání bylo hodnoceno, jaká je aktuální situace v malotřídních školách. Jaké jsou jejich 

problémy a potřeby. Představeno bylo, jak konkrétně můžeme MAP II podporovat zvyšování 

kvality výuky v malotřídních školách. Dále byly diskutovány možnosti další spolupráce i mezi 

školami. 

3. Sdílená 3D tiskárna 

K jedné stávající tiskárně přibyde ještě jedna sdílená tiskárna, která bude sloužit pouze pro 

účely základních škol. V rámci projektu budou tedy sdíleny dvě 3D tiskárny. Jedna pro účely 

škol mateřských a druhá pro školy základní.  

4. Robotika pro 1. stupeň ZŠ 

Pro základní školy budou připraveny dvě robotické sady VEX 123 a dvě robotické sady VEX GO.  

K robotickým sadám bude v rámci implementace po školách jezdit vyškolená lektorka. Ta 

s žáky udělá jednu výukovou hodinu (v případě potřeby i víc) a robotické sady nechá škole 

zapůjčené k vlastnímu užívání. Před spuštěním aktivity uděláme nejprve společné školení na 

práci s VEX 123. Očekávaný termín tohoto školení bude někdy v termínu od 2. 2. do 11. 2. 

5. Roční akční plán 

Bylo rozhodnuto o zařazení aktivit do Ročního akčního plánu.  

Úkoly ze setkání: 

1. Koordinovat sdílené pomůcky – tedy VEX a 3D tisk (L. Černík, K. Kavalírová) 

2. Zařadit domluvené aktivity do Ročního akčního plánu (RT MAP) 

http://www.mashlinecko.cz/_uploads/news/1381/fotosoutez-zima-voda.pdf


 

 

 

Další setkání: paní ředitelka Hrníčková navrhla uspořádat další setkání ve venkovní učebně ZŠ 

Raná. Předpokládaný termín je přelom května/června.  

 

Zapsal dne 20. 1. 2022 Mgr. Lukáš Černík, hlavní projektový manažer MAP ORP Hlinsko II 

 


