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Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652

ZÁPIS Z 5. SETKÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II
Termín konání: 13. listopadu 2019, 15:00 hodin
Místo konání: Hustopeče, hotel Amande
Přítomní:
1.

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

2.
3.
4.
5.
6.

Mgr. Dominika Pudilová

pudilova@maphustopecsko.cz

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

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

Obsah jednání:
-

Přivítání
Aktuální dění v projektu MAP II
Implementační aktivity – stav
Diskuse
závěr

Průběh jednání:
Aktuální dění v projektu MAP II
Projekt SYPO – systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
-

členka PS, Renata Bláhová je nyní i členkou metodického kabinetu pro český jazyk, kde
zastupuje oblast Břeclavsko

-

pravidelně nás nyní bude informovat o dění v projektu

-

více na www.projektsypo.cz

Změna organizace v realizačním týmu
-

informace o změně osoby projektového manažera

Rozvoj dítěte
-

RT MAP pracuje dále na webovém portále rozvojditete.maphustopecsko.cz
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Seznam knížek pro děti
-

RT MAP pracuje dále na webovém portále knizky.maphustopecsko.cz

Dotační tituly na projekty
-

Nově se RT MAP snaží aktuálně a pravidelně informovat o všech dotačních titulech pro školy
a organizace v regionu

MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVĚ V POLYTECHNICKÉ VÝUCE
-

Informace o průběhu a výsledku akce

-

http://maphustopecsko.cz/materske-skoly-nove-v-polytechnicke-vyuce-ekocentrumtrkmanka/

VELETRH FIREM
-

Informace o průběhu a výsledku akce

-

http://maphustopecsko.cz/detail-udalosti/veletrh-firem-na-uzemi-hustopecska/

ŠKOLY A OSPOD SPOLUPRACUJÍ
-

Informace o pravidelném setkávání a o aktivitách

-

Debata o prevenci rizikového chování

-

Debatována Sociálně aktivizační služba a Integrovaný portál sociálních služeb

-

https://www.ipss-hustopece.cz/

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO PEDAGOGY MŠ A ZŠ
-

Informace o průběhu akce

-

Do seminářů se zapojilo 47 pedagogů

-

Akce bude po prvním bloku 3 seminářů vyhodnocena

VÝZVY PRO ŠKOLY A ORGANIZACE 2019/2020
-

Kapacita naplněna

-

Příští rok budou výzvy znovu spuštěny

SEMINÁŘE V RÁMCI MAP II
-

Pozvánka na nejnovější seminář „Lokomoce“, který se uskuteční 4.12.2019

-

http://maphustopecsko.cz/workshop-pohyb-do-ms/

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP
-

www.maphustopecsko.cz – Dokumenty – Strategický rámec MAP

-

BUDEME ZNOVU AKTUALIZOVAT, ŠKOLY A ORGANIZACE BUDOU VYZVÁNY
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Diskuse mezi členy PS

MŠ Kobylí
-

Paní ředitelka Helešicová se účastnila kurzu laterality. Dále řeší přístavbu tělocvičny k MŠ a
také vyúčtování Šablon I.

Jana Pláteníková
-

Účastní se různých seminářů a zajímá se o témata jako je senzorická stimulace, Irlene
syndrom, vizuální stres, ortoptika aj.

-

Byla
oslovena,
zda
by
si
nepřipravila
tématické
setkání/seminář
pedagogy/rodiče/zájemce v rámci MAP, kde by mohla pohovořit o nových metodách

pro

Výměna zkušeností mezi řediteli ZŠ
-

O výměnu je zájem. Ředitelé akci uvítají a to i přes noc.

-

Téma finanční gramotnosti neupřednostňují.

-

Členové PS MG by uvítali například manažerské dovednosti ředitelů. Paní Tesařová zkusí
zjistit kontakt.

Koncept RVP, ŠVP
-

Stále debatována problematika a náročnost všech admin. Povinností pro školy

-

Školy by uvítaly jednotný plán a vizi ze strany státu, stejně jako metodickou podporu

Další schůzka PS MG proběhne 19. prosince 2019.

