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ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ  
PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání:  11. prosince 2018, 15:00 hodin  

Místo konání: Hotel Amande, Hustopeče 

Přítomní:  

1. Vedoucí PS Mgr. Dominika Pudilová pudilova@maphustopecsko.cz 

2. Zástupce škol Mgr. Ivana Machačová reditelna@skolaboretice.cz 

3. 
Pedagog, podpora 

ICT 
Mgr. Monika 
Ondroušková monond@seznam.cz 

4. Pedagogický prac. Petra Appeltauerová petraapik@seznam.cz 

5. PPP Mgr. Jana Pláteníková platenikova.jana@seznam.cz 

 

Omluveni:  

6. Zástupce knihoven Mgr. Dana Růžičková ruzickova@velke-pavlovice.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.  

Výzvy IROP MAS Hustopečsko 
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- 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.  

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 

- Pomůcky a hry do školních družin a klubů: ZŠ VELKÉ NĚMČICE, ZŠ KOBYLÍ, ZŠ KLOBOUKY, 
čtvrtá ZŠ bude ještě dodatečně vybrána  

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.  

 

 

 

mailto:kynclova@maphustopecsko.cz
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Implementace MAP II 

V další části se setkání věnovalo naplánovaným aktivitám, které spadají pod gesci PS Čtenářská 
gramotnost.  

Veletrh neziskových organizací a subjektů spolupracujících s dětmi a mládeží ve volném čase 

Cíl:  

- zvýšit povědomí o volnočasových aktivitách pro děti a mládež na území Mikroregionu 
Hustopečska 

- Navázat partnerství mezi rodiči a NNO/subjekty, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží 

- Zájmové organizace jako hybatelé akcí pro veřejnost 

- Propagace smysluplného využití volného času 

Popis:  

Akce bude celodenní. Organizace dostane vybavení a vytvoří stanoviště s úkolem. Děti s rodiči obdrží 
registrační kartičku a musí obejít všechny stanoviště a seznámit se tak se všemi subjekty. Následuje 
odměna  

- Aktivita se bude pořádat venku: Hustopeče – fotbalové hřiště 

- Časové období květen/červen 2019: Červen - sobota 

- Zúčastněné organizace: Kdokoliv, kdo bude mít zájem – proběhne oslovení prostřednictvím škol 
a obcí. 

- Propagace: Budou vytvořeny letáky A) pro organizace a zájmové sdružení B) pro rodiče a děti 

Příprava: 

Za přípravu odpovídá Vedoucí PS – Dominika Pudilová. Na dalším setkání PS představí aktuální posun 
ve vývoji při přípravě aktivity.  

 

Návrh na aktivitu viz minulý zápis – Booktubeři (recenze na knihy dětskýma očima) 

Po projednání na pracovní skupině bylo navrhnuta spolupráce s knihovnou a začít aktivitu malým 
pilotním ověřením.  

Aktivita byla projednána s členkou PS Danou Růžičkovou – knihovna Velké Pavlovice. Ta navrhuje 
zaměřit se nejprve na doporučení od jednotlivých knihoven v okolí. Každý knihovník má jiné zájmy a 
zná jiné knihy, navíc patří k jeho náplni práce mít přehled o vhodné literatuře pro cílové skupiny 
návštěvníků.  

Návrh na oslovení knihoven, aby doporučily knížky pro skupiny Předškoláci, 1. stupeň a 2. stupeň.  

Seznam literatury by byl dostupný na webových stránkách projekty a distribuován do škol v území.  

Dále bude projednáno na další schůzce PS.  
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Jiné 

Během jednání pracovní skupiny často vyplynula na povrch problematika chybějících odborníků na 
školách, např. speciálních pedagogů. Učitel nemá prostor zabývat se konkrétními doporučeními 
z poraden a dětí se specifickými potřebami přibývá. Mnohdy se navíc ani učitel přesně neorientuje 
v odborných pokynech z poraden.  

Ideální postup je nastavit u dítěte tento koloběh PPP – škola + rodič + dítě – speciální pedagog – PPP.  

Dále je stále doporučené klást důraz na spolupráci s rodiči a s knihovnami.  

Příklad na aktivitu: Ve škole v Bořeticích absolvovali program od literární autorky pí. Fišarové, která 
spolu s profesionálním hercem představila žákům svoje knižní publikace. Akce byla velmi zdařilá, 
škola doporučuje 

 

Mgr. Jana Pláteníková v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti dále navrhuje:  

- v rámci podpory čtenářské gramotnosti vytvořit informační "leták" o organizacích, postupech a 
krocích při péči o dítě od narození - nebo řekněme 2 let (s tím, že jde ve své podstatě o to ovlivnit 
jeho budoucí čtenářskou gramotnost) 

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

- dramatizace knižních příběhů na školách  

- 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 aktivit v rámci projektu MAP II. Na starost vedoucí PS 
– Dominika Pudilová 

 

DALŠÍ SCHŮZKA PROBĚHNE 7. ÚNORA 2019 OD 15:00 – HOTEL AMANDE. 

 

 


