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Jiří Hrubý

Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>
Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 15:18
Komu: 'kreizlova@slavkovskebojiste.cz'; 'helena.kadlecikova@seznam.cz'; 'zss@volny.cz'; 

'zs.kanice@seznam.cz'; 'jan.dudek@zspozorice.cz'; 'djsricmanice@centrum.cz'; 
'ivobrzo@seznam.cz'; 'zus.pozorice@volny.cz'; 'majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz'; 
'zigmanova@gmail.com'; 'sramkova.katerina@brno.cz'; 'drimlova@nidv.cz'; 
'masmk@seznam.cz'; 'm.klaska@slapanice.cz'; 'DMarsalkova@seznam.cz'; 
'polaskova@slapanice.cz'

Kopie: 'kovarikova@masbobrava.cz'; 'benesova@masbobrava.cz'
Předmět: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam
Přílohy: PS MAP II - obsazení 2019_2020.docx

Důležitost: Vysoká

Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzdělávání a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
 
V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na školní 
rok 2019/2020.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 
 
Předem děkuji a jsem s pozdravem 
 
 
Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Ivo Brzobohatý <ivobrzo@seznam.cz>
Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 17:10
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

Schvaluji 
 
Ivo Brzobohatý 
Tel. 724 996 200 
 
 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:18 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzdělávání a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
 
V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na školní 
rok 2019/2020.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 
 
Předem děkuji a jsem s pozdravem 
 
 
Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 



2

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace 
<zs.kanice@seznam.cz>

Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 20:29
Komu: Jiří Hrubý
Kopie: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz; 

kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; 
zus.pozorice@volny.cz; majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; 
sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; masmk@seznam.cz; 
m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz

Předmět: Re: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam
Přílohy: image003.jpg

Dobrý den, 
schvaluji složení pracovních skupin na školní rok 2019/2020. 
 
--  
Mgr. Ondřej Dostalík 
Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace 
Kanice 135 
664 01 Bílovice nad Svitavou 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> 
Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sramkova.katerina@brno.cz, drimlova@nidv.cz, 
masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, polaskova@slapanice.cz 
Datum: 26. 11. 2019 15:18:15 
Předmět: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam  
 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího 
výboru formou per rollam.  

  

V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících 
pracovních skupin (PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro 
rovné příležitosti a pro předškolní vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální 
gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve 
kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se v tomto prostředí orientovat, a to jak pro 
děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a 
informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 

  

V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 



2

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních 
skupin na školní rok 2019/2020.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku 29. 11. 2019 do 17:00 hod. 

  

Předem děkuji a jsem s pozdravem 

  

  

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Jan Dudek <jan.dudek@zspozorice.cz>
Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 20:26
Komu: Helena Kadlečíková
Kopie: Jiří Hrubý; kreizlova@slavkovskebojiste.cz; zss@volny.cz; Základní škola a Mateřská 

škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace; djsricmanice@centrum.cz; 
ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; 
zigmanova@gmail.com; sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
polaskova@slapanice.cz; Alena Kováříková; benesova@masbobrava.cz

Předmět: Re: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

Dobrý den,  
 
SCHVALUJI návrh usnesení -složení  pracovních skupin 2019/20. 
  
 
S pozdravem 
 
PhDr. Jan Dudek 
ZŠ a MŠ Pozořice, p.o. 

U Školy 386 
664 07 Pozořice 
email: jan.dudek@zspozorice.cz 
GSM: +420 774 840 020 
 
 
út 26. 11. 2019 v 16:54 odesílatel Helena Kadlečíková <helena.kadlecikova@seznam.cz> napsal: 

SCHVALUJI návrh usnesení 

  

Řídící výbor MAS schvaluje složení pracovních skupin na školní rok 2019/2020.  

  

Helena Kadlečíková 

  

  

From: Jiří Hrubý [mailto:hruby@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:18 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
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Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  

  

V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzdělávání a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 

  

V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na 
školní rok 2019/2020.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 

  

Předem děkuji a jsem s pozdravem 

  

  

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
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Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: zss@volny.cz
Odesláno: středa 27. listopadu 2019 8:31
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam
Přílohy: Příloha bez názvu_ 00054.html

Dobrý den, 
schvaluji návrh usnesení, Mgr. Helena Fialová. 
______________________________________________________________ 
> Od: "Jiří Hrubý" <hruby@masbobrava.cz> 
> Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sramkova.katerina@brno.cz, drimlova@nidv.cz, 
masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, polaskova@slapanice.cz 
> Datum: 26.11.2019 15:18 
> Předmět: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
> 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  

  

V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzděláván&i acute; a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 

  

V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na školní 
rok 2019/2020.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 

  

Předem děkuji a jsem s pozdravem 
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Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Helena Kadlečíková <helena.kadlecikova@seznam.cz>
Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 16:54
Komu: 'Jiří Hrubý'; kreizlova@slavkovskebojiste.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 

jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; 
zus.pozorice@volny.cz; majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; 
sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; masmk@seznam.cz; 
m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz

Kopie: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

SCHVALUJI návrh usnesení 
 
Řídící výbor MAS schvaluje složení pracovních skupin na školní rok 2019/2020.  
 
Helena Kadlečíková 
 
 

From: Jiří Hrubý [mailto:hruby@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:18 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzdělávání a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
 
V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na školní 
rok 2019/2020.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 
 
Předem děkuji a jsem s pozdravem 
 
 
Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Klaška Michal <m.klaska@Slapanice.cz>
Odesláno: středa 27. listopadu 2019 12:48
Komu: Jiří Hrubý; kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; 

zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; jan.dudek@zspozorice.cz; 
djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; 
sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; masmk@seznam.cz; 
DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz

Kopie: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

Dobrý den, 
SCHVALUJI návrh usnesení. 
 
Pěkný den 
 
Mgr. Michal Klaška 
místostarosta města Šlapanice 
 
Město Šlapanice 
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
tel.: 533 304 312, tel.: 702 214 069 
e-mail: m.klaska@slapanice.cz 
web: www.slapanice.cz 
 

From: Jiří Hrubý [mailto:hruby@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:18 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; majcik.martin@kr-
jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; masmk@seznam.cz; Klaška 
Michal; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzdělávání a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
 
V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na školní 
rok 2019/2020.  
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Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 
 
Předem děkuji a jsem s pozdravem 
 
 
Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: kreizlova@slavkovskebojiste.cz
Odesláno: středa 27. listopadu 2019 8:39
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

SCHVALUJI 
 
Eva Kreizlová 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:18 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzdělávání a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
 
V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na školní 
rok 2019/2020.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 
 
Předem děkuji a jsem s pozdravem 
 
 
Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: djsricmanice@centrum.cz
Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 17:44
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

Schvaluji níže uvedené, za spolek Šemík - Lenka Lišková 
 
______________________________________________________________ 
> Od: "Jiří Hrubý" <hruby@masbobrava.cz> 
> Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz,  
> zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, jan.dudek@zspozorice.cz,  
> djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz,  
> majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com,  
> sramkova.katerina@brno.cz, drimlova@nidv.cz, masmk@seznam.cz,  
> m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, polaskova@slapanice.cz 
> Datum: 26.11.2019 15:18 
> Předmět: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
> 
>Vážení členové Řídícího výboru, 
> 
>  
> 
>v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II  
>Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou per rollam. 
> 
>  
> 
>V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám  
>ve složení stávajících pracovních skupin (PS pro financování, pro  
>čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti  
>a pro předškolní 
>vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. 
>K jejím založení jsme přistoupili z důvodu neustále se měnícího  
>virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a  
>nutnosti dobře se v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. 
>Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a  
>informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
> 
>  
> 
>V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro  
>tento školní rok. 
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/  
>neschvaluje složení pracovních skupin na školní rok 2019/2020. 
> 
>  
> 
>Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/  
>NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 2019 do 17:00 hod. 
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> 
>  
> 
>Předem děkuji a jsem s pozdravem 
> 
>  
> 
>  
> 
>Mgr. Jiří- Hrubý 
> <mailto:hruby@masbobrava.cz> hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
> 
>  
> 
> 
> 
>  
> 
>MAS Bobrava, z.s.  
>Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
> 
> <http://masbobrava.cz/> http://masbobrava.cz 
> 
>Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
> 
>Zapojte se do projektu   
><http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36> MAP Šlapanice a buďte u toho. 
> 
>  
> 
> 
> 
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Jiří Hrubý

Od: Majcík Martin <majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz>
Odesláno: středa 27. listopadu 2019 9:45
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: RE: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

Vážený pane Hrubý, 
 
schvaluji návrh usnesení. 
 
S přáním příjemného dne, 
 
Mgr. Martin Majcík 
odbor školství  
metodik Krajského akčního plánu vzdělávání 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Telefon: 727 813 551 
E-mail: majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:18 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; Majcík Martin 
<majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz>; zigmanova@gmail.com; sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzdělávání a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
 
V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na školní 
rok 2019/2020.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 
 
Předem děkuji a jsem s pozdravem 
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Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: DMarsalkova <DMarsalkova@seznam.cz>
Odesláno: středa 27. listopadu 2019 8:18
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam
Přílohy: image003.jpg

Dobrý den, 
 
SCHVALUJI složení pracovních skupin pro školní rok 2019/20. 
 
Hezký den 
D.Maršálková 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> 
Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sramkova.katerina@brno.cz, drimlova@nidv.cz, 
masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, polaskova@slapanice.cz 
Datum: 26. 11. 2019 15:18:14 
Předmět: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam  
 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího 
výboru formou per rollam.  

  

V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících 
pracovních skupin (PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro 
rovné příležitosti a pro předškolní vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální 
gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve 
kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se v tomto prostředí orientovat, a to jak pro 
děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a 
informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 

  

V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních 
skupin na školní rok 2019/2020.  
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Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku 29. 11. 2019 do 17:00 hod. 

  

Předem děkuji a jsem s pozdravem 

  

  

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: zus.pozorice@volny.cz
Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 16:31
Komu: Jiří Hrubý; kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; 

zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; Jan Dudek; djsricmanice@centrum.cz; 
ivobrzo@seznam.cz; majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; 
sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; masmk@seznam.cz; 
m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz

Kopie: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz
Předmět: Re: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

Dobrý den, 
SCHVALUJI složení pracovních skupin na školní rok 2019/2020 Hana Navrátilová ZUŠ Pozořice 
 
______________________________________________________________ 
> Od: "Jiří Hrubý" <hruby@masbobrava.cz> 
> Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz,  
> zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, jan.dudek@zspozorice.cz,  
> djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz,  
> majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com,  
> sramkova.katerina@brno.cz, drimlova@nidv.cz, masmk@seznam.cz,  
> m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, polaskova@slapanice.cz 
> Datum: 26.11.2019 15:18 
> Předmět: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
> 
> CC: <kovarikova@masbobrava.cz, benesova@masbobrava.cz> Vážení členové  
>Řídícího výboru, 
> 
>  
> 
>v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II  
>Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou per rollam. 
> 
>  
> 
>V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám  
>ve složení stávajících pracovních skupin (PS pro financování, pro  
>čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti  
>a pro předškolní 
>vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. 
>K jejím založení jsme přistoupili z důvodu neustále se měnícího  
>virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a  
>nutnosti dobře se v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. 
>Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a  
>informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
> 
>  
> 
>V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro  
>tento školní rok. 
> 
>  
> 
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>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/  
>neschvaluje složení pracovních skupin na školní rok 2019/2020. 
> 
>  
> 
>Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/  
>NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 2019 do 17:00 hod. 
> 
>  
> 
>Předem děkuji a jsem s pozdravem 
> 
>  
> 
>  
> 
>Mgr. Jiří- Hrubý 
> <mailto:hruby@masbobrava.cz> hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
> 
>  
> 
> 
> 
>  
> 
>MAS Bobrava, z.s.  
>Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
> 
> <http://masbobrava.cz/> http://masbobrava.cz 
> 
>Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
> 
>Zapojte se do projektu   
><http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36> MAP Šlapanice a buďte u toho. 
> 
>  
> 
> 
> 
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Jiří Hrubý

Od: MAS Moravský kras z.s. <masmk@seznam.cz>
Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 15:51
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam
Přílohy: image003.jpg

Pěkný den, 
SCHVALUJI 
Ing. Petr Revenda 
 
Zdraví 
P. 
 
--  
MAS Moravský kras z.s. 
679 13 Sloup 221 
IĆ: 27028992  
tel. 511 141 728 
www.mas-moravsky-kras.cz 
www.blog.mas-moravsky-kras.cz 
www.krasko.info 
www.blog.krasko.info 
 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> 
Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz, helena.kadlecikova@seznam.cz, zss@volny.cz, zs.kanice@seznam.cz, 
jan.dudek@zspozorice.cz, djsricmanice@centrum.cz, ivobrzo@seznam.cz, zus.pozorice@volny.cz, 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz, zigmanova@gmail.com, sramkova.katerina@brno.cz, drimlova@nidv.cz, 
masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, polaskova@slapanice.cz 
Datum: 26. 11. 2019 15:18:15 
Předmět: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam  
 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího 
výboru formou per rollam.  

  

V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících 
pracovních skupin (PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro 
rovné příležitosti a pro předškolní vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální 
gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve 
kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se v tomto prostředí orientovat, a to jak pro 
děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a 
informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
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V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních 
skupin na školní rok 2019/2020.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
pátku 29. 11. 2019 do 17:00 hod. 

  

Předem děkuji a jsem s pozdravem 

  

  

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 

  



1

Jiří Hrubý

Od: Šrámková Kateřina (Magistrát města Brna) <sramkova.katerina@brno.cz>
Odesláno: středa 27. listopadu 2019 8:05
Komu: Jiří Hrubý; kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; 

zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; jan.dudek@zspozorice.cz; 
djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; drimlova@nidv.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
polaskova@slapanice.cz

Kopie: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

Dobrý den, 
 
SCHVALUJI návrh usnesení.  
 
S přáním pěkného dne 
 
Kateřina Šrámková 
Koordinátorka územní spolupráce 
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce 
Odbor strategického rozvoje a spolupráce 
 
Magistrát města Brna | Husova 12 | 601 67 Brno 
T: +420 542 172 892  | M: +420 775 401 576 
E: sramkova.katerina@brno.cz 
iti.brno.cz | facebook | twitter | #myslimetropolitne 

 
 

From: Jiří Hrubý [mailto:hruby@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:18 PM 
To: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; zs.kanice@seznam.cz; 
jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; Šrámková Kateřina (Magistrát města Brna) 
<sramkova.katerina@brno.cz>; drimlova@nidv.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; 
DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam 
Importance: High 
 
Vážení členové Řídícího výboru,  
 
v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  
 
V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzdělávání a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 
 
V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 
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Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na školní 
rok 2019/2020.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 
 
Předem děkuji a jsem s pozdravem 
 
 
Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Jiří Hrubý

Od: Irena Zigmanova <zigmanova@gmail.com>
Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 20:35
Komu: Jiří Hrubý
Kopie: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; 

zs.kanice@seznam.cz; jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; 
ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; 
sramkova.katerina@brno.cz; drimlova@nidv.cz; masmk@seznam.cz; 
m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; polaskova@slapanice.cz; 
kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz

Předmět: Re: ŘV MAP ORP Šlapanice per rollam

Dobrý večer, 
 
schvaluji složení pracovních skupin na školní rok 2019/2020.   
 
--  
Mgr. Irena Zigmanová 
školní a poradenský psycholog 
724 689 086 
 
On Tue, 26 Nov 2019 at 15:18, Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> wrote: 

Vážení členové Řídícího výboru,  

  

v souladu s článkem II, bodem 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II Vás žádám o schůzi Řídícího výboru formou 
per rollam.  

  

V aktuálním školním roce 2019/2020 došlo k několika personálním změnám ve složení stávajících pracovních skupin 
(PS pro financování, pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro předškolní 
vzdělávání) a byla ustavena nová pracovní skupina pro digitální gramotnost. K jejím založení jsme přistoupili 
z důvodu neustále se měnícího virtuálního prostředí, ve kterém se dnešní děti musí pohybovat, a nutnosti dobře se 
v tomto prostředí orientovat, a to jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče. Činnost pracovní skupiny tedy přispěje ke 
zkvalitnění vzdělávání a informovanosti v této problematice v regionu ORP Šlapanice. 

  

V příloze Vám zasílám navrhované složení všech pracovních skupin pro tento školní rok. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 5.1.2019:  Řídící výbor MAS schvaluje/ neschvaluje složení pracovních skupin na 
školní rok 2019/2020.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 29. 11. 
2019 do 17:00 hod. 
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Předem děkuji a jsem s pozdravem 

  

  

Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 

  

 



 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Šlapanice II, registrační  číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

 

  

Pracovní skupiny MAP ORP Šlapanice II 
Pracovní skupina    Jméno a příjmení člena PS  Organizace  

PS Financování 

odborný expert Mgr. Jiří Hrubý MAS Bobrava, z.s. 

odborný expert Mgr. Vladislava Vaněčková MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

odborný expert PaeDr. Pavel Vrtěl ZŠ a MŠ Sivice 

odborný expert Ing. Dana Adamcová  MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

PS pro rozvoj 

čtenářské 
gramotnosti a k 

rozvoji potenciálu 
každého žáka  

odborný expert Mgr. Petr Juráček MŠ a ZŠ Ostopovice 

odborný expert Mgr. et. Mgr. Ivona Hrbáčková ZŠ Tvarožná 

odborný expert 

Mgr. et Mgr. Marta 

Rozehnalová 
ZŠ Pozořice 

odborný expert Mgr. Helena Fialová ZŠ Střelice 

odborný expert Mgr. Jana Havlíčková ZŠ Modřice 

odborný expert Bc. Monika Čechovská MŠ Modřice 

odborný expert Mgr. Hana Kašparová ZŠ Telnice 

PS pro rozvoj 

matematické 
gramotnosti a k 

rozvoji potenciálu 
každého žáka  

odborný expert Bc. Ivana Malá MŠ Modřice 

odborný expert PhDr. Pavel Vyhňák ZŠ Šlapanice 

odborný expert Mgr. Kateřina Koubková ZŠ Modřice 

odborný expert Mgr. Hana Umlášková ZŠ Telnice 

PS Rovné 
příležitosti 

odborný expert Bc. Martina Kolmanová ZŠ Pozořice 

odborný expert Mgr. Kateřina Havránková MŠ Moravany 

odborný expert Mgr. Gabriela Vybíralová FSS MU 

odborný expert Bc. Vojtěch Klement ZŠ Troubsko 

PS pro další 
témata:  
Předškolní 
vzdělávání a péče  

odborný expert Bc. Ivana Bláhová MŠ a ZŠ Ostopovice 

odborný expert Bc. Veronika Slezáková MŠ Telnice 

odborný expert Mgr. Markéta Markelová MŠ Újezd u Brna 

odborný expert Mgr. Kateřina Havránková MŠ Moravany 

PS Digitální 
kompetence 

odborný expert Mgr. Radim Dubčák ZŠ a MŠ Dolní Kounice 

odborný expert PhDr. Pavel Vyhňák ZŠ Šlapanice 

odborný expert Mgr. Anna Mairingerová ZŠ Modřice 

odborný expert Mgr. Petra Strádalová ZŠ Silůvky 

odborný expert Mgr. Petr Šádek MŠ Moravany 

 


