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ZÁPIS Z 9. SETKÁNÍ  
PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání:  25. listopadu 2020, 13:00 hodin  

Místo konání: ONLINE, GOOGLE MEET 

Přítomní za PS ČG:  

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

2. 
Pedagog, podpora 

ICT 
Mgr. Monika 
Ondroušková monond@seznam.cz 

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

4.  Zástupce škol Mgr. Ivana Machačová reditelna@skolaboretice.cz 

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

6.  Zástupce SŠ Mgr. Renata Bláhová 
g-zastupce@velke-

pavlovice.cz 

 

Účast per rollam vzdáleně:  

2. 
Pedagog, podpora 

ICT 
Mgr. Monika 
Ondroušková monond@seznam.cz 

 

Obsah jednání:  

- Přivítání 

- Aktuální dění v projektu MAP II 

- Reorganizace plánovaných aktivit 

- Diskuse – NÁMĚTY NA NOVÉ ČINNOSTI 

- závěr 

 

Průběh jednání:  

Aktuální dění v projektu MAP II 

- Den plný aktivit pro děti – Hustopeče a Klobouky 

- COVID – 19 vol.2 

- Reorganizace plánovaných aktivit 

 

Den plný aktivit pro děti 

- 10. a 17. září – Hustopeče a Klobouky 
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- Akce velmi úspěšná 

- Velká účast jak škol, tak pedagogů, viz foto 

- https://photos.app.goo.gl/eHGa1oWRxh1qcFrm7 

 

COVID – 19, vol. 2 

- Situace ovlivňující chod jak škol, tak MAP 

- MAP má snahu operativně reagovat na výzvy současného stavu a dle toho organizovat 
aktivity 

- Výzva pro všechny členy PS, aby přicházeli se svými náměty a návrhy na další aktivity 

 

 

Reorganizace plánovaných aktivit 

- Projektové výzvy 2020/21 (Z malé do velké školy, Podpora aktivit spolupráce, Přiveďme 
rodiče za dětmi do škol)  

- http://maphustopecsko.cz/schvalene-zadosti-2020_2021/ 

- Schváleno, kdo nebude moct organizovat z důvodu COVID tak odůvodní a 
přesune 

- Z Bílých Karpat na Pálavu - realizace ODLOŽENO 

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

- Veletrh firem – REORGANIZACE, „řemeslo má zlaté dno“ ve spolupráci s SOŠ Hustopeče 
a Klobouky - připravujeme 

- PUB QUIZ pro 2. stupeň ZŠ – přesunuto, jakmile to bude možné, návrh na organizaci 
v knihovně Velké Pavlovice 

- Trendy v rozvoji a podpoře předškoláka a školáka se zaměřením na přípravu na čtení a 
psaní - náhradní termín zatím neurčen – SNAHA NYNÍ O USKUTEČNĚNÍ WEBINÁŘE 
ONLINE, NÁMĚTY PRO DALŠÍ ČLENY PS, ABY PŘIŠLY S NÁVRHEM NA DALŠÍ WEBINÁŘE 

- Vzdělávací systém pro pedagogy MŠ a ZŠ – ZRUŠEN PODZIM 2020, uskuteční se jaro 
2021 prezenčně nebo online 

- Veletrh zájmových sdružení na území Hustopečska – proběhl Den plný aktivit a dle 
situace se uskuteční další kolo či nikoliv 

 

Diskuse a další náměty 

• Projekt SYPO 

• Poradenství – Mgr. Renata Bláhová – bude nabídnuto školám 

https://photos.app.goo.gl/eHGa1oWRxh1qcFrm7
https://photos.app.goo.gl/eHGa1oWRxh1qcFrm7
http://maphustopecsko.cz/schvalene-zadosti-2020_2021/
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https://www.youtube.com/channel/UCrioZ6EoeS0VEmxOljTE3QQ 

• Facebook profil MAP II – Hustopečsko – zatraktivnit, napojit na školy, ředitele, pedagogy a 
sdílet zajímavé informace a propojovat s webem 

• Turnaj v regionu ve stolním tenise, popř. „olympiáda škol“ v různých oblastech – 
organizátor p. Volek z Klobouk u Brna. Školy souhlasí a spatřují v tom velmi dobrý potenciál 

• Nyní jsou družiny jediným povoleným subjektem, kde se mohou děti sdružovat ve volném 
čase – připravit pro ně aktivity – co nejdřív uskutečnit vědomostní pub quiz 

• Rozvoj dítěte – instruktážní videa pro rodiče, námět na tvorbu 

• Regionální identita – aplikace pro poznávání zajímavých míst pomocí GPS – bude vytvořeno 

 

Další schůzka PS ČG 15.12. od 13:00 ONLINE https://meet.google.com/rep-zuhw-uqi 

 

     

 

https://www.youtube.com/channel/UCrioZ6EoeS0VEmxOljTE3QQ
https://www.youtube.com/channel/UCrioZ6EoeS0VEmxOljTE3QQ
https://meet.google.com/rep-zuhw-uqi

