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ZÁPIS Z 3. SETKÁNÍ  
PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání:  7. února 2019, 15:00 hodin  

Místo konání: Hotel Amande, Hustopeče 

Přítomní:  

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

2. Zástupce knihoven Mgr. Dana Růžičková ruzickova@velke-pavlovice.cz 

3. 
Pedagog, podpora 

ICT 
Mgr. Monika 
Ondroušková monond@seznam.cz 

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

 

Omluveni:  

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

2. Zástupce škol Mgr. Ivana Machačová reditelna@skolaboretice.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  
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- http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-irop 

- 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 

Veletrh neziskových organizací  

- Viz zápis z 2. setkání PS 

- Předem stanoven termín na 1. června 2019 

- Budou osloveny všechny subjekty, které se budou chtít zúčastnit + propagace na školách 

- Je nutné zajistit prostor na akci  

- Je nutné zajistit technické vybavení na akci 

- Na další schůzce Vedoucí PS bude informovat o dalším vývoji 

 

Návrhy na další aktivity 

1. Spolupráce s knihovnami 

- „Booktubeři“ – recenze na knihy dětskýma očima  

o Členky M. Ondroušková + P. Appeltauerová navrhují, že zkusí navrhnout na svých 
školách, zda se někdo dobrovolně nezapojí do této aktivity. To znamená, že by 
učitelky navrhly žákům, aby si vybrali a přečetli knížku a představili ji svýma očima 
(název, autor, anotace – o čem je, co by žák vyzdvihl).  

o Na příštím setkání prodiskutujeme vývoj.  

- Doporučená četba z knihoven v regionu 

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

o Seznam knížek pak bude distribuován do škol v území a dostupný na internetu 

o Členové pracovní skupiny odsouhlasili uskutečnění.  

o Vedoucí PS sepíše výzvu pro knihovny v okolí, aby poslali seznam pro výše uvedené 
skupiny. Vždy zmíní autora, názve, a krátkou anotaci, proč a pro koho je kniha 
vhodná.  

o Dana Růžičková výzvu pomůže distribuovat do knihoven v okolí. 

o Realizační tým projektu pak odsouhlasil vznik stránky knizky.maphustopecsko.cz kde 
budou knížky uváděny. Bude zpracováno ve formě letáku, kde budou i odkazy na 
knihovny, které danou knížku mají ve svém fondu 

o Vedoucí PS zajistí vše potřebné a deleguje úkoly dále.  

o Další návrh je, aby se zveřejnil i seznam odborné literatury pro pedagogy, které ve 
svých fondech knihovny mají.  

- Rozvoj dítěte 

o Na základě podnětů z minulého setkání bylo domluveno následující:  

 Realizační tým projektu umožní, aby došlo k vytvoření webové stránky 
rozvojditete.maphustopecsko.cz, kde mohou být publikovány tipy a 
doporučení pro rodiče jak pomáhat v rozvoji svých dětí 

 Tipy a doporučení bude možné distribuovat do škol a školek i ve formě letáků 

 Je možné prezentovat i organizace Rané péče na Hustopečsku 

 Další kroky budou projednání s členkou PS J. Pláteníkovou 

 O dalším postupu bude informováno na další schůzce PS.  

 

Další schůzka proběhne v květnu 15. května 2019 po domluvě se členy PS.   

 

 


