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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PS 

 
Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče III  

 

Termín konání: 15. září 2022 

Místo konání: Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 

Účastníci jednání: členové pracovních skupin MG, ČG, RP – viz prezenční listina 

 

Společné setkání PS čtenářské gramotnosti, matematické 
gramotnosti a rovných příležitostí 

 

Program setkání: 

 

1) Konzultace a projednání prvních podkladů pro aktualizaci analytické části MAP – 
tedy především Evaluační zprávy implementace MAP II, Závěrečné sebehodnotící 
zprávy MAP II a shrnutí vydařených projektů v rámci realizace projektu MAP II   

 

2) Reflexe vydařených projektů z předchozích zpráv  

 

3) V rámci tvorby dalších podkladů pro aktualizaci analytické části také zjišťování 
potřeb škol, včetně vyplňování dotazníků pro aktualizaci potřeb škol v regionu a 
jejich naplňování a aktualizace strategických cílů a jejich plnění s řediteli škol 

 

4) Navrhované inspirativní vyhledávání zajímavých projektů, konzultace a návrh 
plánování implementačních aktivit do akčních plánů 

 

5) Finalizace Seznamu místních lídrů 

 

6) Aktuální informace z projektu Nástěnka jako komunikační platformy pro členy 
všech pracovních skupin 
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Průběh jednání: 

Ad 1) Členky všech PS prostudovaly a na místě projednaly všechny zaslané evaluační 
dokumenty z projektu MAP II. Vzaly na vědomí úspěchy i nezdary v řízení i realizaci předchozího 
projektu. Implementační aktivity byly nakonec úspěšně realizovány bez větších problémů a setkaly se 
převážně s pozitivním přijetím u cílových skupin a splnily stanovené cíle, i přes pandemii Covid-19. 
Vzaly na vědomí i problém s regionální pozicí koordinátora kariérového poradenství s pevným 
zázemím a budou se této problematice na dalších setkáních věnovat. 

Usnesení: Členky se shodly na momentálním zařazení aktivit do RAP 2023 s tím, že tento bude 
východiskem pro aktivity do RAP 2024. Konkrétním návrhem a úpravou jednotlivých aktivit se budou 
zabývat až po celkové aktualizaci analytické části v návaznosti na aktualizované priority a cíle. 
 
 

Ad 2)  Členky aktivně diskutovaly nad vydařenými projekty z předchozích zpráv MAP II 

-za ČG projednávaly především hlavně o spolupráci s knihovnami, Seznam vhodných knih, 
besedy se spisovatelkou Smolíkovou, projekty SYPO pro učitele ZŠ i MŠ   

-za MG je zaujal především Polybus, pomůcky do výuky, vzdělávání zaměstnanců v rámci 
matematické pregramotnosti  

-za RP pak diagnostiku a semináře J. Bednářové, a logopedie 

- za všechny skupiny pak vzdělávání pedagogů, včetně vedoucích pedagogů a sdílení praxí 

Usnesení: 

Členky projednaly všechny aspekty realizace těchto a dalších konkrétních aktivit a shodly se 
na jejich zařazení do budoucích plánů MAP.  
 
 

      Ad 3) Členky všech PS projednaly s přítomnými řediteli potřeby škol a aktualizaci 
strategických cílů a jejich plnění v rámci tvorby dalších podkladů pro aktualizaci analytické části MAP. 
V rámci diskuze vyvstaly 2 hlavní problémy: 

1. Ukrajinské děti 

2. Energie ve školách a úsporná opatření s nimi související 

Usnesení:  
 
K bodu 1: Ukrajinské děti zde zůstávají, ale nemluví dobře česky, je potřeba je více integrovat, naučit 
respektovat pravidla soužití ve třídě. Jedním z řešení jsou finance MŠMT na asistenty k ukrajinským 
dětem (momentálně probíhá monitoring na Sběru dat škol). Vhodné by byly doučovací kroužky - je 
nutné získat informace.  
 
K bodu 2: ceny energií neustále rostou, školy dostaly doporučení méně topit a všeobecně šetřit, 
každý zřizovatel apeluje na příspěvkové organizace. Školy ve spolupráci se zřizovateli zjišťují možnosti 
alternativních zdrojů a jejich financování. Členové se shodli, že by bylo dobré monitorovat výzvy na 
tyto možnosti zdrojů energie.  
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Ad 4) V rámci konzultace a plánování implementačních aktivit do akčních plánů členky 
konzultovaly návrhy  

-za ČG rozvoj v oblasti mediální gramotnosti, tvorbě komixů, nebo jiném projektu k rozvoji 
psaní - např. tvůrčí psaní, posílit spolupráci s knihovnami. 

-za MG projevily požadavky na semináře či projekty k finanční gramotnosti, podnikavosti, 
robotice a v dig. technologiích.  

-za RP jóga do škol a školek, kreslení pravou hemisférou, aplikace Klokanův kufr jako návaznost 
na diagnostiku J. Bednářové, řešení školního neúspěchu žáků, rozvoj Emoční inteligence.  

Usnesení: 

Členky se usnesly navržené aktivity finálně projednat po aktualizaci priorit a cílů a konkrétně 
je rozpracovat do RAP. 

 

Ad 5) Členky finalizovaly aktualizovaný dokument Seznam místních lídrů. K dispozici na 
http://maphustopecsko.cz/dokumenty/ 

 

Ad 6) Členům PS i přítomným ředitelům škol byly představeny aktuality projektu Nástěnka 
Veronikou Novákovou (dosavadní koordinátorkou projektu).  Konzultovaly tvorbu FB profilů 
jednotlivých škol, které prozatím nemají a plánované vytvoření debatních skupin na různá témata, 
zahrnující podporu ČG/MG a problematiku Rovných příležitostí, jako součást práce pracovních skupin 
MAP III. 

Usnesení: 

Členové všech pracovních skupin se zavázali pokračovat ve spolupráci s Veronikou 
Novákovou k dalšímu rozšiřování projektu Nástěnka v souladu s pravidly a pro plnění účelů projektu 
MAP III a do budoucna MAP IV.  

 

Závěr: Ke všem jednotlivým bodům probíhala velmi živá diskuze přímo, stejně tak byla přijímána 
usnesení.  

V návaznosti na akce plánované v RAP 2022 členky přijaly návrh Mgr. Dvořáčkové, uspořádat 
vzdělávací seminář pro učitele ZŠ z území MAP Hustopečsko na téma Podpora pedagogů při výchově 
podnikavých žáků v rámci iKAP JMK II a to 3. 11. 2022 na EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. 
 
V rámci PS  RP  došlo ke změně člena – místo Dany Walterové je od 1. 9. 2022 členkou této PS 
Kateřina Pleskačová, DiS. 

 

Další jednání těchto pracovních skupin je plánováno na říjen 2022. 

Zpracováno 30. 9. 2022 Hustopeče 

Zapsala: Mgr. Blanka Nešporová, vedoucí pracovních skupin  


