PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Termín konání: 13. prosince 2018, 14:30 hodin
Místo konání: Hotel Amande, Hustopeče
Přítomní:
1.

Vedoucí PS
Pedagog, podpora
ICT
Zástupce škol - ZŠ
Pedagogický pr. - SŠ
PPP

2.
3.
4.
5.

Mgr. Dominika Pudilová

pudilova@maphustopecsko.cz

Mgr. Blanka Helešicová
Mgr. Jaroslava Tesařová
Mgr. Reiterová Olga
Mgr. Jana Pláteníková

mskobyli@tiscali.cz
tesarovajar@seznam.cz
o.reiterova@seznam.cz
jana@platenikova.cz

Omluveni:
6.

Zástupce škol - MŠ

Mgr. Veronika Šťavíková msklobouky.zastupkyne@seznam.cz

Obsah jednání:
-

Přivítání
Aktuální dění v projektu MAP II
Implementační aktivity - stav
Diskuse
Shrnutí, závěr

Průběh jednání:

Aktuální dění v projektu MAP II
Členové pracovní skupiny byli hned v úvodu seznámeni s aktualitami z dění na území Hustopečska,
které se pojí na Místní akční plán a Místní akční skupinu.
Výzvy pro školy MAP II
-

byly představeny všechny projektové záměry, které byly podpořeny v rámci výzev „Z
malotřídky na velkou školu“, „Podpora aktivit spolupráce“ a „Přiveďme rodiče za dětmi do
škol“. Vzájemně byly představeny projektové záměry zapojených škol.
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Výzvy IROP MAS Hustopečsko
-

byly představeny aktuální výzvy IROP MAS Hustopečsko a bylo poukázáno na dokument
„Strategický rámec MAP“, který byl účastníkům detailněji představen. Jakmile bude možnost
dokument opět aktualizovat, členové pracovní skupiny budou vyzváni, aby doplnily
projektové záměry, které se rozšíří i o obce, spolky a další skupiny zabývající se vzděláváním.

Kariérový poradce
-

Členům PS byly nabídnuty služby paní Beaty Kynclové, která, po domluvě, nabízí zdarma
konzultace pro školy na téma kariérové poradenství: +420 775 144 543
kynclova@maphustopecsko.cz

Vzdělávací systém pro pedagogy
-

Byl představen již nastavený systém vzdělávání pro pedagogy

-

Start podzim 2019

-

Lektora, Mgr. Jiřina Bednářová, sestavila anotaci pro první běh vzdělávacích seminářů.
Anotace je přílohou tohoto zápisu.

-

Obsah kurzu poskytne základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností
dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o vývojových
souvislostech a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.

-

Již jsou stanoveny termíny, kdy se budou vzdělávací semináře konat v roce 2019

Skupina

září

říjen

listopad

A Hustopečsko

9.9.

14.10.

19.11.

B Kloboucko

10.9.

15.10.

25.11.

C Velkopavlovicko

11.9.

22.10.

26.11.

D Velkoněmčicko

30.9

23.10.

27.11.

Implementace MAP II

Sdílení pomůcek a her do škol
-

byly představeny vybrané školy na území Hustopečska, kam putují pomůcky a hry. Začátkem
roku 2019 bude probíhat propagace těchto pomůcek a pravidel pro zapůjčování do okolních
škol.

-

Klokanův kufr a kapsy putují do: MŠ ŠITBOŘICE, MŠ KOBYLÍ, MŠ KLOBOUKY, MŠ HUSTOPEČE,
ŠKOLNÍ
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-

Pomůcky a hry do školních družin a klubů: ZŠ VELKÉ NĚMČICE, ZŠ KOBYLÍ, ZŠ KLOBOUKY, ZŠ
KOMENSKÉHO HUSTOPEČE

-

Pracovní skupina projednala další postup při sdílení pomůcek. Začátkem roku bude vytvořen
formulář pro správce pomůcek, který bude sloužit pro přehledné zapůjčování ostatním
školám. Okolní školy pak budou informovány o tom, jaké pomůcky se v jejich okolí nabízí na
zapůjčení a kdo je kontaktní osobou pro vyřízení.

-

Škola jako správce si vyhrazuje právo na rezervování pomůcky dle svého uvážení.

Jiné
Při jednání pracovní skupiny se často zmiňovala chybějící koncepce výuky pro školy a to zejména
chybějící doporučené učební materiály a pomůcky, včetně například i písemek. Školy by uvítaly ze
strany ministerstva kompletně zpracovanou metodiku, které by se mohly držet a která by jim byla
oporou. Současný koncept RVP je hodnocen negativně.
Důraz je kladen na spolupráci s rodiči. Snahou je přivést je k práci s dětmi. Návrh na webové stránky
pro výuku dětí zábavnou formou:
www.skolakov.eu
www.zlatka.in
www.uceni-v-pohode.cz
www.kaminet.cz

Mgr. Jana Pláteníková v rámci rozvoje gramotností obecně dále navrhuje:
-

jsou organizace Rané péče a jiné na Hustopečsku, o kterých neví ani pediatři ani učitelé a přitom
jsou cílené na podporu rozvoje celkově dítěte od 0 do 4 let atd.

-

Magistrát města Brna pořádá pro své pedagogy možnost proškolení v FIE (Feuersteinově metodě
instrumentálního obohacování - je to skvělá metoda – bylo by možné umožnit vzdělávání i na
Hustopečsku? - klidně placené- jen přivést odborníky sem - běžně se pořádá jen v Praze)

-

Nabídka na možnost konzultanta Speciálního pedagoga – probrat s učiteli postupy, jak dále
pracovat s dítětem

-

Výše zmíněné body budou předmětem dalších jednání pracovních skupiny.

DALŠÍ SCHŮZKA PROBĚHNE 21. ÚNORA 2019 VE 14:30 HOTEL AMANDE, HUSTOPEČE.

