
 

 
 

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 JEDNÁNÍ 

V RÁMCI PROJEKTU MAP II HUSTOPEČSKO 

Pracovní skupina Projektová kancelář 

Účastníci jednání: členové pracovní skupiny – viz. prezenční listina 

Datum, čas, místo:  12. března 2019, 10:30 hod., kancelář Mikroregionu,  Hustopeče MěÚ 

Program: 

1. Informace o aktivitách dalších pracovních skupin a o projektu SYPO – podá M. 
Hradilová 

2. Strategické plánování škol – aktuální informace k vyplněným dotazníkům a postupu 
zpracování agregovaného výstupu podá E. Bohutínská 

3. Informace o dotačních možnostech podle přidělených dotačních programů pro školy 
– E. Bohutínská, M. Poštolková, M. Hradilová  

4. Koordinátor kariérového poradenství – aktuální informace k činnosti podá M. 
Hradilová 

5. Začleňování digitálních kompetencí a ICT do výuky MŠ, výměna zkušeností mezi 
ředitelkami MŠ – záměry do budoucna (ředitelky MŠ mají zájem o dvoudenní setkání) 
– informace B. Nešporová a M. Hradilová,  

Různé, diskuze 
 
Shrnutí jednání: 

Ad 1) – informace podala M. Hradilová 

1.1 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“.  

1.2 Vzdělávání na téma Psychologický profil dítěte předškolního věku 
- vzdělávání se uskutečnilo dne 4. března pod vedením Mgr. Lenky Bínové a bylo určeno i pro rodiče 
dětí, účast 34 osob, velký zájem ze strany pedagogů, rodiče zájem neprojevili. Na únor 2020 
dohodnuto s lektorkou vzdělávání na téma grafomotoriky.  

1.3 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  
- s tím se pojí aktualizace strategického rámce MAP, kdy bude v dubnu možné upravit potřeby škol a 
doplnit další projektové záměry – zaslat do 10.4.2019.  
- zpracovatel případných žádostí ze strany škol (domluvila D. Pudilová)- Pavla Novotná, email na ni je: 
pavla.novotna@hustopece.cz, tel: 725360869 – aktuálně kontakt s Uherčicemi, které připravují 
žádost. 

mailto:pavla.novotna@hustopece.cz


 

 
 

 
1.4 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  

1.5 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.  

 
1.6 Implementace MAP II v pracovních skupinách 

PS Matematická gramotnost 
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: MŠ ŠITBOŘICE, MŠ KOBYLÍ, MŠ KLOBOUKY, MŠ HUSTOPEČE, ŠKOLNÍ – zatím 
je budou využívat tyto MŠ.  Po realizaci vzdělávání  Mgr. Bednářovou (viz text výše) budou soubory 
půjčovány ostatním MŠ. 
- 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 2019 byl 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.  

 
PS Rovné příležitosti 
VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ MEZI UČITELI A VYCHOVATELI  
Původní myšlenka, záměr:  
- Členové pracovní skupiny projednávali možnost spolupráce projektu MAP II s projektem Komunitní 
plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko  



 

 
 

- Tématem spolupráce jsou ohrožené děti.  
- Tato spolupráce má podporu napříč ostatními pracovními skupinami a pracovníky OSPOD ORP 
Hustopeče.  
- Cílem PS Rovné příležitosti: nastavení rovných příležitosti ve vzdělávání a snížit selektivnost 
vzdělávacího systému – úzce propojeno s problematikou dětí ohrožených školním neúspěchem  
- Cíl PS pro rodinu děti a mládež: snížit počet dětí umístěných mimo rodinu  
- Jedno z opatření, které může vést k naplnění těchto cílů, je zlepšit efektivitu spolupráce mezi 
školami a pracovníky OSPOD.  

- název aktivity ŠOS – školy a OSPOD spolupracují – 1. setkání 26. 3. 2019 

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  
SPOLUPRÁCE S KNIHOVNAMI 
Tvorba seznamů knih pro dětskou četbu včetně stručné anotace – distribuce do škol, prezentace na 
webu. 

PS Regionální identita 

Z BÍLÝCH KARPAT NA PÁLAVU – probíhá příprava výukového programu pro školy, realizátor bude 

v Ekoncentrum Trkmanka 

REGIONÁLNÍ UČEBNICE – ve skupině se diskutuje o možnosti využít již existující materiály o 

regionálních zajímavostech, případně o tvorbě nových. Jako nejvhodnější podoba se jeví webové 

stránky. Výhodou je možnost postupného doplňování a příznivá cena. 

 

Ad) 2 – informace podala E. Bohutínská 

Popisy potřeb ze škol má shromážděné, úroveň zpracování i poskytované informace jsou velmi 

různorodé. Přemýšlí, jak zpracování uchopit. Zřejmě vytvoří Agregovaný výstup ve dvou verzích. 

Stručnější pro veřejnost, podrobnější pro vnitřní potřebu MAP II. 

 

Ad 3) - aktuální informace M. Poštolková – do škol rozeslána tato informace:  
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! 
Posíláme Vám přehled aktuálních dotací pro školy. Konzultace k těmto dotacím i případné zpracování 
žádosti: Mgr. Miroslava Poštolková, email: specialista@hustopecsko.net 

mailto:specialista@hustopecsko.net


 

 
 

 
Dotace na boj proti suchu a zadržení vody v krajině – poskytovatel Jihomoravský kraj – výsadba zeleně, liniová 
zeleň, větrolamy aj. včetně projektové dokumentace, žadatelem je i škola – žádost o dotaci do 5.10.2019 
(2.kolo), dotace v min. výši 25 000 Kč, max. 400 000 Kč spoluúčast 50 %. Více informací zde: 
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6785-506-
Podpora+boje+proti+suchu+zadrzeni+vody+v+krajine+a+nasledna+pece+o+zelen++na+uzemi+Jihomoravskeho
+kraje+v+roce+2019.aspx 
 
Individuální dotace - poskytovatel Jihomoravský kraj – individuální dotace – podání žádosti do 31.10.2019 – 
pro akutní řešení problémů ve školách, např. investičního charakteru, zejména pokud se na ten problém 
nevztahuje žádná dotace, spoluúčast 0-20%. Více zde: 
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-506-Individualni+dotace+JMK+2019.aspx 
 
Program mobility – (Záměry bezbariérových tras řeší Řídící výbor NRPM Vládního výbor pro zdravotně 
postižené občany) - Národní rozvojový program mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání 
záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2020 s termínem předložení záměrů do 30. dubna 
2019.  Splnění programu je povinným předstupněm žádosti o dotaci na výtahy, plošiny a jiná bezbariérová 
opatření ve školách, kdy je pak poskytovatelem dotace odpovědný resort, tj. MŠMT. Týká se to úpravy vnitřních 
i venkovních prostor. Více informací zde: 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/ 

 

ad 4) – B. Kynclová omluvena, aktuální informace podala M. Hradilová 

Zájem ze strany škol  o spolupráci je zatím nízký Spíše to vypadá, že školy nevědí, co si od toho 

slibovat. Spolupráce již navázána s VP ze ZŠ Hustopeče Komenského a ZŠ Nikolčice. Zájem mají i ZŠ 

Klobouky a snad Velké Pavlovice.  

Koordinátorka v současné době absolvuje vzdělávání u ČAKP v Praze hrazené z MAP. Na základě 

získaných dovedností bude se školami individuálně pracovat. 

 

Ad 5) – informace B. Nešporová 

Vzdělávání Interaktivní tabule v rámci sdílení zkušenosti mezi pedagogy MŠ mělo pozitivní ohlas. 

Z diskuze s účastnicemi vyplynuly další potřeby, takže bude realizováno:   

a) Dvoudenní workshop se vzděláváním a výměnou zkušeností pro ředitelky MŠ 

Místo konání: Ekoncentrum Trkmanka 

Termín: 7. a 8. 6. 2019 

Akci připraví a zajistí B. Nešporová a M. Hradilová. Jedná se o pilotní ověření, pokud se osvědčí bude 

se podle potřeby opakovat, případně se připraví i pro ředitele ZŠ a další. 

b) sdílení zkušeností se vzděláváním na tato témata: 

Projekty v mateřských školách – prosinec 2019 – lektor B. Nešporová 

Polytechnika v mateřské škole – v roce 2020 – lektor B. Nešporová 

 

 

V Prušánkách 13.3.2019                                                                   Zapsala: Michaela Hradilová 
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