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ZÁPIS ZE 7. SETKÁNÍ  
PRACOVNÍ SKUPINY MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání:  12. února 2020, 14:30 hodin  

Místo konání: MŠ Kobylí 

Přítomní za PS MG:  

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

6. PPP Mgr. Jana Pláteníková 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 

- Činnost pracovních skupin 

- Funkční, pravidelná jednání, návrhy aktivit 

- Příprava aktivit 

- probíhá, viz body níže 

- Příprava projektových webů  

- http://knizky-maphustopecsko.cz/ 

- http://www.rozvojditete-maphustopecsko.cz/rozvojditete-maphustopecsko-0-3.html 

- Příprava seminářů 

- probíhá, viz body níže 

mailto:tesarovajar@seznam.cz
http://knizky-maphustopecsko.cz/
http://www.rozvojditete-maphustopecsko.cz/rozvojditete-maphustopecsko-0-3.html
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- Zprávy o realizaci 

- Úspěšně podáváno a schvalováno 

Vzdělávací systém pro pedagogy MŠ a ZŠ 

- 17.4. 2020 – celodenní doplňující seminář pro pedagogy ZŠ 

- Stanoveny termíny na podzim 2020 (3 denní seminář) 

- Následuje blok jaro 2021 (3 denní seminář) 

Projektové výzvy 

- Z malé do velké školy  

- Podpora aktivit spolupráce 

- Přiveďme rodiče za dětmi do škol 

  Opět budou spuštěny výzvy v září 2020 

- Z Bílých Karpat na Pálavu (realizace) 

Výměna zkušeností mezi pedagogy ve vedení škol 

- Výměna zkušeností mezi řediteli MŠ – jaro 2019 

- Výměna zkušeností mezi řediteli ZŠ  

o 15. – 16. května 2020 

o Ekocentrum Trkmanka 

o Vše hrazeno 

o Témata v přípravě viz pozvánka 

Výměna zkušeností mezi učiteli a vychovateli 

- Vzdělávací akce pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ + rodiče 

- Lektor: Mgr. Jana Pláteníková – 31. března 2020 

- informace o trendech, souvislostech a možnostech podpory při řešení a předcházení obtížím 
ve čtení a psaní u školáků a dětí předškolního věku 

- senzorické integrace, neurovývojové stimulace/terapie, Irlen syndrom, možnosti ortoptiky s 
využitím dostupných pomůcek 

Veletrh firem 

- 23. června 2020 

- Areál Agrotec Hustopeče 

- Určeno pro všechny úplné základní školy v území 

- Účast firem + učiliště 

Sdílení her a pomůcek 
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- Hry a pomůcky v MŠ – Klokanův kufr a Klokanovy kapsy 

o V území 

o Možnost zapůjčení, školy informovány 

- Hry a pomůcky pro ZŠ, školní družiny, kluby a SVČ 

o PUB QUIZ 

o Určeno pro 2. stupeň ZŠ 

o 23. dubna Kinokavárna Hustopeče od 14 do 16 hod 

Veletrh neziskových organizací 

• 10. září 2020 – HUSTOPEČE 

• 17. září 2020 – KLOBOUKY U BRNA 

Výměna zkušeností mezi učiteli a vychovateli – školy a OSPOD spolupracují 

- Prevence kriminality 

- https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7522-506-
Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2020.aspx 

- ARISTOTELES 

o Projekt organizace RATOLEST BRNO, z.s. 

o Ocenění za nejlepší projekt prevence kriminality v roce 2019 

o https://www.ratolest.cz/centrum-prevence-a-resocializace/ 

- E-BEZPEČÍ 

o Seminář pro ředitele škol na našem území v květnu 2020 

o Rizika virtuální komunikace 

- Sociálně aktivizační služba (RATOLEST BRNO z.s.) – NOVĚ NA NAŠEM ÚZEMÍ  

o Jana Schäferová 

o Hybešova 1417/5, Hustopeče 

o 773 426 376  

- Zhodnocení dosavadní aktivity školy a OSPOD 

o Osobní znalost 

o Důvěra 

o Aktuální informace 

o Spolupráce 

o Zachycení problematické situace hned v začátku 

o Sociální komise/komise OSPOD 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7522-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7522-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2020.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7522-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2020.aspx
https://www.ratolest.cz/centrum-prevence-a-resocializace/
https://www.ratolest.cz/centrum-prevence-a-resocializace/
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o Zkušenosti ze SOŠ a SOU Hustopeče 

 

 

Diskuse mezi členy PS 

- Debata a diskuse o přípravách akce v dalším roce 2020 

- Debata nad problematikou IT na školách, zabezpečení a aktuální hrozby ve spojitosti 
s kvalifikací pedagogů v oblasti IT 

 

Další schůzka PS MG DLE AKTUÁLNÍ SITUACE     

 


