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ZÁPIS Z ROZŠÍŘENÉHO JEDNÁNÍ PS 

 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče III  

 

Termín konání:  15.11.2022 

Místo konání:    Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 

 

Společné rozšířené setkání PS čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a rovných 
příležitostí. Hosty jednání byli vedoucí pedagogové škol v území. 

Program setkání: 

- Aktualizace analytické části MAP -seznámení členů s návrhem SWOT analýzy a 
 Identifikace hlavních problémů v území problémů + diskuze, konzultace 

- Diskuse nad potřebami škol  

- Facebook Nástěnka Hustopečska 

- Představení inovací 2 projektů SVČ Lužánky Brno, které mohou být i v budoucnu 
využity v dalších školách našeho mikroregionu, Mgr. Dominikou Pudilovou 

 

Průběh společného jednání PS  

1) Aktualizace analytické části. Diskuze a konzultace k revizi analýzy stavu a potřeb aktérů ve 

vzdělávání v území a k revizi SWOT-3 analýz. Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis 

jejich příčin a návrh řešení. 

 

Členové všech PS se podrobně seznámili s prvními návrhy dokumentů zpracovaných RT a 

analytičkou Evou Bohutínskou – Identifikace hlavních problémů a SWOT analýzou. Rozpoutala se živá 

diskuse, kdy se zástupci různých stupňů škol vyjadřovali k dokumentům. Z diskuse vyplynulo, že se 

ztotožňují se sepsanými argumenty. Z diskuse dále vyplynulo, že problémem na školách všeobecně je 

inkluzivní vzdělávání. Nynější právní normy umožňují dát do mateřských i základních škol i děti, které 

by měly být umístěné na jiných odborně zaměřených školách. V této oblasti je problém i s asistenty, 

kterých je v území obecně dostatek, ale jejich vzdělávání není dostačující. Pedagogové tak nemohou, 

na úkor dětí se SVP, kvalitně pracovat s ostatními dětmi.  

Dalším problémem v rámci identifikace problémů je komunikace s rodiči. Školství je nyní 

veřejností vnímáno jako nekvalitní. Částečně za to mohou nálady ve společnosti, částečně i méně 

aktivní či starší kolegové, kteří neradi přistupují na nové – pro žáky zajímavé formy a metody výuky. 

Na druhou stranu se jedná i o nechuť rodičů spolupracovat. Komunikují často jen v případě řešení 

problémů, často nenachází čas na práci s dětmi, školy vnímají i to, že ani po domluvě se školou 

nedochází ke sjednocení požadavků na děti. Hlavně ve městech.  
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Problémy ve čtenářské a matematické gramotnosti odsouhlasili členové PS v plném 

rozsahu. Pozastavily se u termínu Diferenciace výuky. Z praxe mají členky k této formě výuky velmi 

dobré reference a rády by ji ve školách viděly. Z teoretického hlediska však členky současně nevnímají 

podmínky v dnešních školách ČR za vyhovující k zavedení Diferenciace výuky. Problémem se jeví velké 

počty žáků ve třídách a málo personálu.  Úkolem je pro vedoucí PS zjistit, kdo se diferenciací výuky 

zabývá a zajistit lektora pro ředitele a pedagogy škol v území. Zájem je o seznámení se s principem a 

hledání možností pro realizaci na školách.   

V diskusi ke SWOT analýze dochází také ke shodě názorů k navrhovanému textu. Z diskuse 

vyplynulo, že ČG doplňujeme v příležitostech i vypsané akce jako jsou: Česko čte dětem, nebo nově 

Jižní Morava čte, edukační programy Moravské galerie. V MG do příležitostí byla doplněna Finanční 

gramotnost. 

Usnesení:  

Členky souhlasí s navrhovanými hlavními identifikovanými problémy. Vyzdvihly problém 

inkluzivního vzdělávání a s ním související komplikovanou komunikaci s rodiči a nedostatečné 

vzdělání asistentů v území. Problémy ve čtenářské a matematické gramotnosti odsouhlasily členky 

v plném rozsahu. Vyzdvihly téma Diferenciace výuky.  

V diskusi ke SWOT analýze dochází také ke shodě názorů k navrhovanému textu, případně byl text 

doplněn. 

 

2) Diskuze k potřebám škol. 

Další aktivní diskusí vyplynuly i jiné potřeby škol. Jednalo se o potřeby či nápady na práci s dětmi, 

které byly doplněny do soupisu Nápadů aktivit do MAP IV. Nově doplnila O. Reiterová potřeby 

středních škol.  Jedná se o lektora pro 3D tiskárnu- kolegyně navrhly M.Mazáče z Kobylí. Dále mají 

zájem o mediální výchovu.  

Vedoucí PS navrhla možnost setkání v rámci předávání zkušeností, sdílení či seznámení se 

s problematikou a pomoci s řešením v území. Členky projevily zájem i o setkání s odborníkem na 

téma digitální kompetence pro učitele. Např. balíček práce s tabletem, sdílenými dotazníky, sdílenými 

formuláři-tabulkami atd. Finálně navrhly konkrétně programy Digitální garáž-startovací balíček, 

Finanční gramotnost a Diferenciace výuky. Vedoucí PS najde kontakty a zajistí možnosti setkání 

s odborníkem, který danou metodu/pomůcku/postup využívá a s ní seznámí členy případně přizvané 

hosty PS a po jejím představení, na základě společné diskuse přítomných, PS navrhnou (naplánují) 

opatření, která by v budoucnu byla v území realizována (tzn., že naplánují např. systematické 

proškolení učitelů pro využívání této metody, konání workshopu, kde si vymění zkušenosti s jejím 

využíváním atp.) 
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Usnesení: 

Vedoucí PS zajistí na některé z příštích rozšířených jednání odborníky na nejvíce diskutovaná a 

potřebná témata v území - Digitální kompetence, Finanční gramotnost a Diferenciace výuky a ve 

spolupráci s tímto odborníkem, po následné diskuzi členů PS, budou případně realizována opatření. 

 

3) Projekt Nástěnka a zapojení členů PS 

Proběhla diskuse nad Facebookovou stránkou Nástěnka Hustopečska. Několik členek je na stránce 

jako sledující, a jejich školy aktivně přidávají na hlavní stránku příspěvky. Ostatní přislíbily zapojení. 

Vedoucí PS se dále zavázala vkládat do Sborovny výzvu nad potřebami škol. Členkám byly rozdány 

dotazníky pro ředitele. Vedoucí PS všechny informovala, že dotazníky byly současně rozeslány do škol 

přes asistentku projektu Evu Bauerovou. Členky podpoří jejich vyplnění na pedagogických radách ve 

školách. Očekává se navrácení do 14 dní, max.do měsíce.  Výzva na Sborovně je podána. 

 

4) Představení inovací 2 projektů SVČ Lužánky Brno, které mohou být i v budoucnu využity v 

dalších školách našeho mikroregionu, Mgr. Dominikou Pudilovou. 

 Nabídka diagnostické aplikace Klokanův kufr: 

Jedná se o novinku, navazující na systém školení Mgr. Jiřiny Bednářové Diagnostika předškolních dětí, 

která byla v území velice úspěšně realizovaná v průběhu MAP II. Bohužel se prezentace účastnilo 

málo zástupců z MŠ. Mgr. Pudilová seznámila členy PS a ředitele škol s aplikací, registrací, 

vyhodnocováním výsledků dětí, cenou a možností aktuálního financování přes OP JAK. Mgr. 

Nešporová přidala poznatky z praxe-již s aplikací pracovala v demoverzi. O aplikaci projevily ihned 

zájem 2 ředitelky. Jelikož se jedná o novinku, která přichází v pololetí, předpokládáme, že další 

ředitelé budou pořízení aplikace zvažovat od září 2023.  

Usnesení:  

Diagnostická aplikace Klokanův kufr bude zařazena do RAP 2023/2024. Jelikož je možné využít 

dvouměsíčního zkoušení aplikace zdarma, budeme propagovat v jarních měsících tuto možnost na 

facebooku v Nástěnce, projektu i na obou webech. Informace se tak dostanou do širšího povědomí 

mateřských škol, s dotazníkem zájmu. Především bude informační kampaň směrována na školy, které 

se zúčastnily v minulých letech seminářů Mgr. Jiřiny Bednářové.  

 

Nabídka dalších služeb Polybusu:  

Jedná se o aktivitu, která již v našem území částečně probíhala v rámci realizace MAP II a spolupráce 

s CVČ Lužánky.  
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Účastnice získaly nové informace o výjezdech Polybusu, možnostech realizace skupinového 

polytechnického vzdělávání, měly možnost si tuto dodávku prohlédnout a zjistit jaké práce nabízí. 

V obdržených materiálech, které byly rozdány, jsou Metodické listy k vyrábění a fotoreportáže s 

podrobným popisem. Účastnice diskutovaly o možnosti spojení malých škol pro realizaci a u velkých 

škol a tříd rozdělení dětí na skupiny. D. Pudilová seznámila zúčastněné s možností aktuálního 

financování přes OP JAK. O Polybus byl opravdu velký zájem, z diskuse vyplynulo, že financování a 

počty v malých skupinách budou překážkou a školy budou zvažovat, jak akce zrealizovat. Závěrem 

prezentace a workshopu měly účastnice možnost vyrobit si brože z přírodnin.  

Usnesení:  

Polybus bude zařazen do RAP 2023/2024, vzhledem k aktuálnosti tématu polytechnického 

vzdělávání. Je potřeba zvážit způsob realizace pro větší kolektivy či naopak malé školy.  

 

 
Zpracováno 17. 11. 2022, Hustopeče 

Zapsala: Mgr. Blanka Nešporová, vedoucí PS 


