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ZÁPIS Z 3. SETKÁNÍ  
PRACOVNÍ SKUPINY MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání:  21. února 2019, 14:30 hodin  

Místo konání: Hotel Amande, Hustopeče 

Přítomní:  

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

2. 
Pedagog, podpora 

ICT Mgr. Blanka Helešicová mskobyli@tiscali.cz 

3. Zástupce škol - MŠ Mgr. Veronika Šťavíková msklobouky.zastupkyne@seznam.cz 

4. Pedagogický pr. - SŠ Mgr. Reiterová Olga o.reiterova@seznam.cz 

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

 

Omluveni:  

6. Zástupce škol - ZŠ Mgr. Jaroslava Tesařová tesarovajar@seznam.cz 

 

Obsah jednání:  

- Přivítání 

- Aktuální dění v projektu MAP II 

- Implementační aktivity – stav 

- Návrhy na další aktivity 

- Závěr 

 

Průběh jednání:  

Aktuální dění v projektu MAP II 

Školení na téma Psychologický profil dítěte předškolního věku  

- školení se uskuteční dne 4. března pod vedením Mgr. Lenky Bínové a je určeno i pro rodiče 
dětí 

- zájemci se mohou hlásit na email bauerova@maphustopecsko.cz 

Výzvy IROP MAS Hustopečsko 

- byly představeny dvě výzvy IROP MAS na předškolní vzdělávání a vzdělávání, kde byl 
prodloužen termín podání do 30.4.2019  

- http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-irop 

mailto:tesarovajar@seznam.cz
http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-irop
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- s tím se pojí aktualizace strategického rámce MAP, kde bude v dubnu možné upravit potřeby 
škol a doplnit další projektové záměry 

NIDV – startuje projekt SYPO 

- byl představen projekt SYPO = Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 

- nová koncepce, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na 
kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů: 

o metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni  

o stálá konference ředitelů (kabinet vedení)  

o podpora začínajících učitelů.  

- V současné době se hledají: aktivní učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé středních škol s daným 
zaměřením a zástupci školního poradenského pracoviště ve všech regionech ČR. 

- Více zde: https://www.nidv.cz/o-nas/volna-mista/1751-vyberova-rizeni-na-cleny-krajskych-a-
oblastnich-kabinetu 

 

Implementace MAP II 

- Sdílení her a učebních pomůcek pro mateřské školy 

- Školám bude nabídnuto od 1. prosince 2019 v návaznosti na vzdělávání pro školky a 
školy na podzim 2019 

- Sdílení souboru her a učebních pomůcek pro ZŠ, školní družiny, kluby a SVČ 

- Školám bude nabídnuto od 1. března 2019 

 

Návrhy na další aktivity 

- Tipy na rozvoj MG 

1. informace pro rodiče/veřejnost 

- bude vytvořena webová stránka rozvojditete.maphustopecsko.cz 

- Co bude obsahem? Např. Péče o dětí od narození (od 2 let), organizace Rané péče na 
Hustopečsku 

- Jana Pláteníková dodá návrhy. Začneme s rozvojem řeči. Bude rozesláno členy 
pracovní skupiny, aby vyjádřily názor ohledně obsahu.  

- Nejprve dojde k vytvoření letáku a následně bude prezentováno na internetu. Leták 
bude distribuován do MŠ a na obce.  

2. Děti dětem, návrh J. Pláteníková 

- děti vymyslí dětem slovní úlohy, příklady, matematické úkoly a pak by si vzájemně 
mezi sebou školy vyměnily a zkusili by to žáci příslušných ročníků řešit - nejenže děti 
si vyzkouší tvořit nějaké úlohy, ale zároveň trénují příkladné tvoření slovních úloh 

https://www.nidv.cz/o-nas/volna-mista/1751-vyberova-rizeni-na-cleny-krajskych-a-oblastnich-kabinetu
https://www.nidv.cz/o-nas/volna-mista/1751-vyberova-rizeni-na-cleny-krajskych-a-oblastnich-kabinetu
https://www.nidv.cz/o-nas/volna-mista/1751-vyberova-rizeni-na-cleny-krajskych-a-oblastnich-kabinetu


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

 
 

 

- bude projednáno na jiných setkání PS 

3. PEER TUTORING z hlediska rozvoje MG,  

- obecně doporučovaná taktika pro učitele 

- je vhodné při výuce nechávat žáky spolupracovat skrz vysvětlování látky „vlastníma 
očima“ 

 

- Vzájemná výměna zkušeností  

- Realizace setkání pracovní skupiny ve školách 

- Bylo dohodnuto, že další setkání pracovní skupiny se budou uskutečňovat v zapojený 
školách tak, aby docházelo i k výměně zkušeností a ke sdílení praktických ukázek 
k rozvoji MG 

- Další setkání se uskuteční v MŠ Klobouky u Brna – pravděpodobně 16.května – bude 
upřesněno.  

 

Další aktivity v ostatních pracovních skupinách 

- Dále byly projednány aktivity z dalších pracovních skupin 

- PS Rovné příležitosti 

- ŠOS = školy OSPOD spolupracují  

- Úvodní setkání 26. března 2019 od 14 do 18 hodin, Hotel Amande 

- CÍLE AKTIVITY:  

- zefektivnit řešení vzniklých problému, které se dotýkají dětí na území ORP 
Hustopečsko 

- pilotně ověřit formu úzké spolupráce mezi školami a OSPOD  

- nastavit udržitelnou formu spolupráce mezi školami a OSPOD 

- PRO KOHO: zástupci škol (výchovní poradci, metodici prevence, ředitelé) + zástupci 
OSPOD  

- PS Čtenářská gramotnost 

- Veletrh neziskových organizací  

- Předem stanoven termín na 1. června 2019 – bude zkonzultováno s obcí Hustopeče a 
akce by se ideálně mohla propojit s již konanými zažitými akcemi.  

- Doporučená četba z knihoven v regionu 

- Návrh na oslovení knihoven v mikroregionu, aby doporučili knížky pro skupiny: 1. 
děti 2-5 roků, 2. děti 6-9 roků (první, druhé, třetí čtení), 3. děti 10-14 roků  
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- Seznam knížek pak bude distribuován do škol v území a dostupný na internetu 
knizky.maphustopecsko.cz 

 

 

Další schůzka proběhne pravděpodobně v květnu 16. května 2019 po domluvě se členy PS v MŠ 
Klobouky u Brna.  

 

 


