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ZÁPIS Z 8. SETKÁNÍ  
PRACOVNÍ SKUPINY MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání:  21. května 2020, 14:00 hodin  

Místo konání: Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice 

Přítomní za PS MG:  

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

2. 
Pedagog, podpora 

ICT Mgr. Blanka Helešicová mskobyli@tiscali.cz 

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

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

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

 

Omluveni (účast přes email): 

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

 

Obsah jednání:  

- Přivítání 

- Aktuální dění v projektu MAP II 

- Reorganizace plánovaných aktivit 

- Diskuse 

- závěr 

 

Průběh jednání:  

1. Aktuální dění v projektu MAP II 

- COVID-19 

- Setkání pracovní skupiny se konalo krátce po uvolnění některých opatření s ohledem 
na problematiku ohledně koronaviru.  

- Hrozba koronavirové epidemie zasáhla velmi do života škol a všech zúčastněných 
v pracovní skupině. 

- Protože se jednalo o jednu z prvních akcí, kam mohli členové dorazit, odrazilo se to 
na programu jednání, které se z velké části týkalo právě zkušeností s COVID-19. 
Účastníci tak různými neformálními metodami hodnotily pozitivní a negativní dopady 
a stanovili výzvy do budoucna:  

mailto:tesarovajar@seznam.cz
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- Pozitivní dopady nouzového stavu  

- Zvýšila se zodpovědnost a samostatnost dětí a žáků 

- Zvýšila se zodpovědnost a zájem o dění ve škole ze strany rodičů 

- Značně se zvýšily se technické dovednosti jak dětí a žáků, tak pedagogů   

- Negativní dopady nouzového stavu 

- Nárůst další zátěže pro školy, jak během nouzového stavu, tak po něm 

- Negramotnost rodičů (ne plošně, ale názory se objevovaly) – komplikovaná 
komunikace a nedostatečná podpora pro děti a žáky 

- Nedostatečné technické vybavení jak ve školách, tak v rodinách, včetně kvality 
internetu 

- Chybějící podpora ze strany státu – metodicky, technicky,.. „Školy se s tím opět 
nějakou poperou (samostatně)“ 

- Výzvy a příležitosti po COVID-19 

- Pokračovat v důrazu na samostatnost u dětí a žáků 

- Efektivněji využít časovou organizaci výuky a činnosti ve školách 

- Podpora společného systému ze strany státu pro školy (metodika, postupy, krizový 
management, doporučení IT aplikací, aj.) 

- Režim začátku vyučování od 9 hodin? Na zamyšlení. Pozdější start výuky měl pozitivní 
dopad na děti.  

- Dál investovat čas (případně finance) do další IT gramotnosti a vybavení 

 

2. Reorganizace plánovaných aktivit 

- Projektové výzvy 2019/2020 (Z malé do velké školy, Podpora aktivit spolupráce, Přiveďme 
rodiče za dětmi do škol) - kdo musel akce odložit, může realizovat v náhradním termínu 

- Z Bílých Karpat na Pálavu - realizace od září do listopadu 2020 

- Výměna zkušeností mezi řediteli ZŠ - přesunuto na 16. - 17. října (Ekocentrum Velké 
Pavlovice) 

- Veletrh firem - odloženo na rok 2021 

- PUB QUIZ pro 2. stupeň ZŠ - odloženo na podzim 2020 

- Trendy v rozvoji a podpoře předškoláka a školáka se zaměřením na přípravu na čtení a psaní - 
náhradní termín zatím neurčen 

- Celodenní doplňující seminář pro pedagogy ZŠ (návaznost na kurz J. Bednářové) - náhradní 
termín zatím neurčen 

- Veletrh zájmových sdružení na území Hustopečska 
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- Ve dnech 10. a 17. září plánujeme uskutečnit akci pro děti a rodiče s cílem prezentovat 
zájmovou činnost v našem okolí.  
 
10. září - HUSTOPEČE 
17. září - KLOBOUKY U BRNA 
 
Akce bude celodenní, připravena zábavnou formou a počítáme s účastí škol.  

 

3. Další aktuality 

- Nástup nového manažera MAP II 

- Funkci manažera projektu nyní zastává Bc. Veronika Holečková, 
manazer@maphustopecsko.cz 

 

- Finalizace projektových webů 

- http://knizky-maphustopecsko.cz/ 

- http://www.rozvojditete-maphustopecsko.cz/  

 

4. Aktualizace MAP – swot analýza prioritních oblastí rozvoje SO 
ORP Hustopeče 

- Matice SWOT = usnadňuje porovnání vnějších hrozeb a příležitostí s vnitřními silnými a 
slabými stránkami organizací 

• S (Strenghts) – Silné stránky, přednosti, výhody, „Co je na nás dobré“ 

• W (Weakness) – Slabé stránky, nedostatky, slabiny, „Čím se sami ohrožujeme“ 

• O (Opportunities) – Příležitosti, možnosti, „Co se nám nabízí“ 

• T (Threats) – Hrozby, nežádoucí ohrožení, „Co by nás mohlo blokovat“ 

 

- Debata nad následujícími tématy:  

- Kvalitní a dostupné prostředí pro vzdělávání v mateřských a základní školách 

- Čtenářská gramotnost 

- Matematická gramotnost 

- Rovné příležitosti 

- Náměty a body byly zavedeny do aktualizace Místního akčního plánu 

 

Diskuse mezi členy PS 

mailto:manazer@maphustopecsko.cz
http://knizky-maphustopecsko.cz/
http://www.rozvojditete-maphustopecsko.cz/rozvojditete-maphustopecsko-0-3.html
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- Debata a diskuse o přípravách akce v dalším roce 2020/2021 

 

Další schůzka PS DLE AKTUÁLNÍ SITUACE     

 


