
                                                                            
 

 

 

Zápis z 7. SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 

Čtenářská, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Leadeři, 
Garanti škol a Financování 

 

Konaném ve dnech:  16. 6. 2020 a 17. 6. 2020 od 15.00 hod. – 16.00 hod. 

Místo konání:  Penzion Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 161 

 

Přítomni členové (viz prezenční listina).  

Program jednání: 

1. Úvodní slovo 

Jana Bujáková přivítala všechny účastníky a představila program jednání. 

2. Workshopy a semináře září – prosinec 2020 

- AVS přístroje: nový termín na proškolení od firmy Galaxy Brno byl stanoven na 31. 8. 2020. 

Pozvánky budou rozeslány do konce týdne. Paní Kolůchová (ZPŠ Veselí n. Mor.) má za úkol 
vypracovat harmonogram sdílení dvou přístrojů mezi subjekty, které o využívání projevily 
zájem (ZŠ a PrŠ Veselí nad Moravou, ZŠ Hutník Veselí nad Moravou, ZŠ církevní Veselí nad 
Moravou, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ Tvarožná Lhota, ZŠ Kněždub, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, ZŠ 
Nová Lhota, DDM Pastelka Uherský Ostroh, MŠ Tasov). 

- Robotika na ZŠ: workshop v ZŠ Kněždub je plánován na září 2020, přesný termín bude ještě 
upřesněn (ZŠ Na Dědině ONV, ZŠ a MŠ Radějov, ZŠ a MŠ Ostr. Lhota, DDM Strážnice, DDM 
Uh. Ostroh, DDM Veselí nad Moravou). 

- Sfumato: Paní Peterková (ZŠ Kunovice, U Pálenice) iniciovala seminář na metodu SFUMATO – 

ukázka metody splývavého čtení, vhodné pro dyslektiky apod. Uskuteční se dne 10. 11.2020, 
pozvánky budou rozeslány.  

- Seminář Barevné kamínky (Multiboard): Paní Habartová (MŠ Hluk) kontaktovala zástupce 
firmy MultiBoard s.r.o. a dohodli se na přesunutí termínu, až bude možné se stýkat. Termín 
bude upřesněn i s ohledem na pokyn z MŠMT ohledně znovuotevření MŠ. 

- Virtuální realita: pan Daňhel (ZŠ Ostr. Lhota) má v plánu v září 2020 uspořádat workshop na 
představení VR, standardů konektivity a využití v běžné výuce – termín bude upřesněn. 

 

Uspořádání dalších seminářů a workshopů se bude odvíjet od spolupráce se specialisty. Osvědčilo se 
nám konání seminářů přímo ve školách, proto budeme v tomto pokračovat. 



                                                                            
 

 

3. Experti a specialisté do škol, představení jejich nabídky 

Specialista v oblasti čtenářské gramotnosti: Představila se paní Mgr. Alena Smetková, která učí na 
Církevní základní škole. Před 4 lety v rámci Šablon začala realizovat Čtenářský klub. Od té doby se 
snaží přizpůsobovat prostředí školy tak, aby měly děti příležitosti se s knihou každý den potkávat. Své 
zkušenosti by ráda předávala dál právě při realizaci čtenářských klubů ve školách v území. 

Kontakt: Mgr. Alena Smetková, alena.smetkova@czsveseli.cz 

 

Specialista na rizika na soc. sítích: Na vzdělávání v oblasti kyberprostoru a sociálních sítí se představila 
Mgr. Karolína Presová z platformy REPLUG me. Jedná se skupinu mladých žen z oblasti psychologie, 

sociologie. Nabízí programy jak pro učitele, tak pro děti a rodiče, které rozebírají méně známá a ne-

viditelná témata jako sociální deprivace, kvalita mezilidských vazeb, zkreslené vnímání reality, emoce 
a empatie, digitální závislosti apod. pomocí pohádek, her a interaktivních výzev. Na základě reakcí 
dětí můžou podat zpětnou vazbu jednak škole, tak rodičům, kteří někdy ani neví, jak dané téma 
uchopit a s dítětem rozebrat. V závislosti na typu vzdělávání dále škole nabízí metodiku, pomoc 
s nastavením pravidel, tipy na vhodné zapojení digitálních technologií do výuky apod. 

Kontakt: Mgr. Karolína Presová, karolina@replugme.cz, prezentace nabídky viz příloha. 

 

Propojení výuky s hudbou, didaktické hry pro MŠ: Dalším ze specialistů je PaedDr. Petr Novák, který 
se věnuje pedagogické práci přes 30 let v různých odvětvích. Je autorem dětské literatury, věnuje se 
rodičovskému poradenství, strategii výuky průřezových témat, kreativní, přirozené pedagogice, 
prevenci rizikového chování v mnoha oblastech aj. Jeho hlavní činností je však zážitková pedagogika a 
interaktivní didaktické hudební divadlo (pro MŠ a 1. st. ZŠ).  

Kontakt: PaedDr. Petr Pavel, dr.petr.novak@gmail.com 

 

Specialista na Kulturní dědictví v regionu (1. stupeň ZŠ), Přírodní bohatství v regionu, Polytechnická 
výchova v MŠ (MŠ, 1. a 2. třída ZŠ): Nabídku zaměřenou na přírodní a kulturní prostředí nabídka paní 
Marie Petrů, DiS. Ukázala taky některé pomůcky, díky nimž lze krásně propojit to, co máme kolem 
sebe a z čeho vycházíme (kořeny kulturního dědictví). Metodika polytechniky pro MŠ například 

využívá lokální, volně dostupné suroviny (přírodniny) a pomocí hry si pak děti „osází“ pole různými 
rostlinami. Všechny semináře je sice možné uspořádat v interiéru, ale venkovní prostor je pro to lepší 
– pokud nemá škola možnost, školitel taky vybere vhodné místo. 

Kontakt: Marie Petrů, DiS. 

mailto:karolina@replugme.cz
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Specialista na problematiku klimatické změny: - aktuální téma do škol 

Soubor 2x2 přednášek po 3 hodinách pro pedagogy  10-12/2020  na téma:  

 Klima - mikroklima a co my s tím? – Znalost klimatu nám ukáže fungování počasí, co je 
tepelný ostrov a skleníkový jev i proč je potřeba stromy, aby pršelo? 

 Ekologická a uhlíková stopa – proč je sledujeme ? – Ekologické stopa vám řekne, jak blízko 
jste přírodě ….Uhlíková stopa vám řekne, jaký je váš příspěvek ke změně klimatu. A co může 
každý udělat ve svém životě ! 

 Hospodaření v krajině a v zahradě  -  má něco společné ? – udržitelné způsoby hospodaření 
pro 7 mld lidí na světě …a na školní zahradě – mysli globálně a jednej lokálně ! 

 Ekosystémové služby  - je ekologie ekonomická ? – HDP a socio ekonomické a 
enviromentální nástroje hodnocení ekonomiky 

Koordinuje: Mgr. Vít Hrdoušek, specialisté: 
- Ing. Jan Brzák, vedoucí týmu, PS Envio NS MAS 

- Ing Mgr. Petr Pavelčík – COŽP UK Praha 

- Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI o.p.s. - přenos know how z JČK 

 

Školy co ještě neprojevili zájem mohou nahlásit počet pedagogů na školení  Mgr. Hrdouškovi na 
mail:hrdousek.v@straznicko.cz do 30.8.2020  

Na základě přednášek vznikne Metodická publikace s pracovními listy do jednotlivých předmětů I. a 
II. stupně, bude-li zájem, tak i pro MŠ. 

 

IT specialista: kompletní proškolení a konzultace pedagogického sboru, aby zvládali technické 
minimum (office, google, sdílení dokumentů, plochy apod.), ukázat přínosy a rozdíly různých metod 

práce s internetem a další, je rozposlán dotazník pro výběr témat školení a konzultací pro školy – 

doplnit jej do 30.8.  

Kontakt: Ivo Bačík, mail ivo.bacik@acnet.cz;  pro dotazník Eva Tihleková 

 

Nabídka Duhová skleněnka: Každý to doma máme jinak – pro 3. a 4. třídu ZŠ, ve spolupráci 
s pěstounskou péčí, bude k zdarma k dispozici školám od podzimu 2020. 

Kontakt: Bc. Josefína Vondrušková, DiS., vondruskova@duhovasklenenka.cz 

 

 

4. Představení členů nově vytvořené pracovní skupiny Distanční výuka 

Kvůli nouzovému stavu jsme iniciovali vznik nové pracovní podskupiny Distanční výuka. Jejím cílem je 
posbírat a zformulovat co se podařilo, co naopak nikoli, dobré tipy pro výuku jednotlivých předmětů i 
obecná pravidla, jak distanční výuku uchopit. Výstupem práce této skupiny bude souhrn pro případ, 
že by se podobná situace opakovala. 

mailto:hrdousek.v@straznicko.cz
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Navržení členové Pracovní skupiny jsou: 

Mgr. Olga Fialová (ZŠ Hutník), Mgr. Blanka Martináková (ZŠ Kunovice, U Pálenice), Mgr. Eliška 
Angerová (ZŠ Hluk), Ivana Šimková (ZŠ Louka), Mgr. Libor Daňhel (ZŠ Ostrožská Lhota), Mgr. Jarmila 

Kopuncová (ZŠ Lipov), Mgr. Tomáš Zajíček (ZŠ Lipov), Bc. Monika Podkalská (MŠ Tasov). 

Jaké budou výstupy z jednání této skupiny a definování způsobu spolupráce bude upřesněno na další 
schůzce dne 25. 6. 2020 ve vinotéce Víno Hruška, Nár. Mučedníků, Veselí nad Moravou. 

 

5. Propagace projektu a příprava závěrečné konference spolupráce škol 

Tisk – články do tisku o školách na strážnicku – https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/skola-

pro-zdravy-zivot-to-je-zakladni-skola-m-kuderikove-ve-straznici-20200618.html  

Publikace o školách (Informatorium) – nyní se čeká na doplnění textů ze strany MAS, následně bude 
brožura zaslána ke grafickému zpracování (červenec 2020).  Informatorium pak bude v tištěné verzi 
na každé škole, obci a městě a také v digitální podobě volně ke stažení jako výstup z projektu MAP II. 

ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice na webových stránkách projektu MAP 
http://map.ostrozsko.cz. Na webu bude interaktivní, s prokliky na jednotlivé školy, ukázky práce, 
reportáže apod. 

Aktivity spolupráce – videoreportáže ze škol – bude poptána TVS, aby natočila aktivity spolupráce 
škol. Výsledná sekvence pak bude použita jako jeden z výstupů projektu MAP II., bude sloužit 
k propagaci školy a bude promítána na Závěrečné konferenci.  

Závěrečná konference škol – exkurze starostů do školských zařízení z projektu MAP II.: společný 
workshop se uskuteční ve čtvrtek 15. 10. 2020. Plánovaná závěrečná konference bude jako jeden 

z výstupů projektu MAP II. ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice. Je důležité zřizovatelům 
ukázat výsledky naší společné práce a prezentovat dojmy jednotlivých subjektů formálního i 
neformálního vzdělávání, že má smysl v započaté práci pokračovat. Vytipujeme 3 školy (horňácko, 
strážnicko, ostrožsko), kam se pojedeme podívat. Zakončení proběhne v CZŠ ve Veselí nad Moravou a 
tam se budou formou info pointů prezentovat i ty subjekty, do kterých nebylo možno zajet, na téma, 
které si škola vybere (asi 10 subjektů, i neformální vzdělávání).  

 

TERMÍNY DALŠÍHO SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ V BLATNICI POD SVATÝM ANTONÍNKEM: 
 

PS  Matematika, Čtenáři, Rovné příležitosti: 3. 11. 2020 v 15:00 

PS Leadeři, Garanti škol a Financování: 4. 11. 2020 v 15:00 

Zapsáno dne 19. 6. 2020, ve Veselí nad Moravou 

Bc. Veronika Rýpalová – manažer komunikace MAP II. 
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