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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II 
 

Datum a čas konání: 7. 6. 2020, 22:40 hod. – 14. 6. 2020, 24:00 hod. 

Forma jednání: elektronická forma 

Zasláno: všem členům Řídícího výboru  

 

1. Úvod 

Jednání Řídícího výboru ke schválení navrhovaných aktivit ročního AP 2020/2021. 

 

Hlasování se zúčastnili:  
Mgr. Eva Kreizlová, zástupce realizátora projektu  

Hana Navrátilová, zástupce ZUŠ 

PhDr. Olga Chalupová, zástupce SRP 

Mgr. Michal Klaška, zástupce ORP Šlapanice  

Mgr. Ondřej Dostalík, zástupce učitelů 

Mgr. Helena Fialová, zástupce vedení škol 
Mgr. Martin Majcík, zástupce KAP 

Dagmar Maršálková, zástupce obcí, které nezřizují školu 

Mgr. Irena Zigmanová, zástupce rodičů 

Ing. Rudolf Staněk, zástupce DSO Šlapanicko 

Bc. Helena Kadlečíková, zástupce zřizovatelů škol 
Mgr. Jiří Hrubý, zástupce MAS Bobrava 

Ing. et Ing. Jitka Loučná, zástupce ITI nebo IPRÚ 

 

 

Dne 7. 6. 2020, 22:40 hod. byl členům Řídícího výboru rozeslán níže přiložený mail:  
 

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. 

Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly 
vybrány na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 

V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 

nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 
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K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné 
dotazy z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve 
středu 10. 6. 2020 v 10.00 hod.  

Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 
https://us02web.zoom.us/j/84266181747 

 

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021. 
 

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 

14. 6. 2020 do 24:00 hod. 

 

Předem děkuji za spolupráci. 
 

S pozdravem 

 
Mgr. Jiří Hrubý 

 

 

2. Hlasování  
 

Formou elektronické korespondence se členové Řídícího výboru vyjádřili k návrhu usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020 

následovně:  

Usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020 

Řídící výbor MAP schvaluje roční akční plán 2020/2021. 

Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 4 

Schváleno 

Usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020 bylo přijato dne 15.6. 2020 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 13 platných 

hlasů, tedy nadpoloviční většiny členů Řídícího výboru.  
 

Zapsala dne 15. 6. 2020 Hana Benešová 

Ověřil dne 15. 6. 2020 Jiří Hrubý 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Výzva k jednání per rollam 

2) Hlasování členů Řídícího výboru 

3) Aktivity ročního akčního plánu 2020/20201 
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Usnesení: 
Usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020 

Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021. 
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Jiří Hrubý

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

Odesláno: pondělí 8. června 2020 14:43
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
SCHVALUJI roční akční plán pro školní rok 2020/2021.  
Středečního online setkání se bohužel z časových důvodů nemohu zůčastnit. V tuto dobu mám výuku. 
S pátečním setkáním v Nebovidech předběžně počítám. 
S pozdravem 
--  
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, loucna.jitka@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 7. 6. 2020 22:40:56 
Předmět: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021  
 

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.  

  

Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, 
které byly vybrány na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí 
projektu MAP Šlapanice. V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a 
zpracovány do finální podoby, kterou Vám nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 

  

K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět 
případné dotazy z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online 
setkání se uskuteční ve středu 10. 6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před 
zahájením, připojení tímto odkazem: 

https://us02web.zoom.us/j/84266181747 
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Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do neděle 14. 6. 2020 do 24:00 hod. 

  

Předem děkuji za spolupráci. 

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: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>
Odesláno: pondělí 8. června 2020 23:03
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021

schvaluji 
 

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. 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Sunday, June 7, 2020 10:40 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Subject: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021 
 
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.  
 
Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly vybrány 
na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 
V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 
nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 
 
K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné dotazy 
z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve středu 10. 
6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 
https://us02web.zoom.us/j/84266181747 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 
2020 do 24:00 hod. 
 
Předem děkuji za spolupráci. 
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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: pondělí 8. června 2020 7:36
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

SCHVALUJI 
 
Eva Kreizlová 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Sunday, June 7, 2020 10:40 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Subject: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021 
 
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.  
 
Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly vybrány 
na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 
V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 
nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 
 
K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné dotazy 
z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve středu 10. 
6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 
https://us02web.zoom.us/j/84266181747 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 
2020 do 24:00 hod. 
 
Předem děkuji za spolupráci. 

S pozdravem 

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

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
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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: Loučná Jitka (Magistrát města Brna) <loucna.jitka@brno.cz>
Odesláno: pondělí 8. června 2020 9:28
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

SCHVALUJI 
 
Jitka Loučná 
Koordinátorka a administrátorka ITI 
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce 
Odbor strategického rozvoje a spolupráce 
Magistrát města Brna | Husova 12 | 601 67 Brno 
T: +420 777 459 063| E: loucna.jitka@brno.cz 
metropolitni.brno.cz | facebook | twitter | 
 

Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> 
Odesláno: Sunday, June 7, 2020 10:40:27 PM 
Komu: kreizlova@slavkovskebojiste.cz <kreizlova@slavkovskebojiste.cz>; helena.kadlecikova@seznam.cz 
<helena.kadlecikova@seznam.cz>; zss@volny.cz <zss@volny.cz>; zs.kanice@seznam.cz <zs.kanice@seznam.cz>; 
jan.dudek@zspozorice.cz <jan.dudek@zspozorice.cz>; djsricmanice@centrum.cz <djsricmanice@centrum.cz>; 
ivobrzo@seznam.cz <ivobrzo@seznam.cz>; zus.pozorice@volny.cz <zus.pozorice@volny.cz>; majcik.martin@kr-
jihomoravsky.cz <majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz>; zigmanova@gmail.com <zigmanova@gmail.com>; Loučná 
Jitka (Magistrát města Brna) <loucna.jitka@brno.cz>; olga.chalupova@npicr.cz <olga.chalupova@npicr.cz>; 
hruby@masbobrava.cz <hruby@masbobrava.cz>; masmk@seznam.cz <masmk@seznam.cz>; m.klaska@slapanice.cz 
<m.klaska@slapanice.cz>; DMarsalkova@seznam.cz <DMarsalkova@seznam.cz>; stanek@dsoslapanicko.cz 
<stanek@dsoslapanicko.cz> 
Předmět: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021  
  
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.  
  
Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly vybrány 
na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 
V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 
nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 
  
K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné dotazy 
z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve středu 10. 
6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 
https://us02web.zoom.us/j/84266181747 
  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 
2020 do 24:00 hod. 
  
Předem děkuji za spolupráci. 
S pozdravem 
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Mgr. Jiří Hrubý 
hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
  

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na 
sp ráv ný so ubor a umístění.

 
  
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: Chalupová Olga <olga.chalupova@npicr.cz>
Odesláno: úterý 9. června 2020 15:26
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážený pane magistře, 
 
posílám Vám vyjádření k hlasování ŘV per rollam: 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  
 
SCHVALUJI 
 
Pěkný den Vám přeje 
 
PhDr. Olga Chalupová 
Konzultant MAP II. 
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 
 

 
 
Národní pedagogický institut ČR 
Krajské pracoviště 
Křížová 22, 603 00 Brno 
Mobil:   +420 773 595 813 
Tel.:      +420 543 541 248 
E-mail: olga.chalupova@npicr.cz 
 
Centrální pracoviště 
Senovážné náměstí 872/25 
110 00 Praha 1 
www.npicr.cz  
 

 
 
 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Sunday, June 7, 2020 10:40 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; loucna.jitka@brno.cz; Chalupová Olga 
<olga.chalupova@npicr.cz>; Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; 
DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz 
Subject: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021 
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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.  
 
Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly vybrány 
na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 
V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 
nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 
 
K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné dotazy 
z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve středu 10. 
6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 
https://us02web.zoom.us/j/84266181747 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 
2020 do 24:00 hod. 
 
Předem děkuji za spolupráci. 

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: Majcík Martin <majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz>
Odesláno: úterý 9. června 2020 11:19
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, 
 
schvaluji daný návrh.  
 
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: Sunday, June 7, 2020 10:40 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Subject: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021 
 
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.  
 
Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly vybrány 
na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 
V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 
nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 
 
K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné dotazy 
z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve středu 10. 
6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 
https://us02web.zoom.us/j/84266181747 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 
2020 do 24:00 hod. 
 
Předem děkuji za spolupráci. 
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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: DMarsalkova <DMarsalkova@seznam.cz>
Odesláno: úterý 9. června 2020 9:33
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
schvaluji návrh usnesení. 
Hezký den 
Dagmar 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, loucna.jitka@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 7. 6. 2020 22:40:51 
Předmět: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021  
 

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.  

  

Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, 
které byly vybrány na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí 
projektu MAP Šlapanice. V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a 
zpracovány do finální podoby, kterou Vám nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 

  

K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět 
případné dotazy z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online 
setkání se uskuteční ve středu 10. 6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před 
zahájením, připojení tímto odkazem: 

https://us02web.zoom.us/j/84266181747 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  
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Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do neděle 14. 6. 2020 do 24:00 hod. 

  

Předem děkuji za spolupráci. 

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: čtvrtek 11. června 2020 9:11
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, 
SCHVALUJI roční akční plán 2020/2021 
S pozdravem Hana Navrátilová 
ředitelka 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,  
> loucna.jitka@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, hruby@masbobrava.cz,  
> masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz,  
> stanek@dsoslapanicko.cz 
> Datum: 07.06.2020 22:40 
> Předmět: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021 
> 
>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. 
> 
>  
> 
>Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. 
>Jde o šestnáct aktivit, které byly vybrány na základě projeveného  
>předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP  
>Šlapanice. V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity  
>upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám nyní předkládáme v  
>přiloženém dokumentu. 
> 
>  
> 
>K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme  
>připraveni zodpovědět případné dotazy z Vaší strany a podat podrobnější  
>informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve  
>středu 10. 6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut  
>před zahájením, připojení tímto odkazem: 
> 
>  
><https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84266181747&sa= 
>D&ust =1591988286703000&usg=AOvVaw3LlSbkgMgzaqIRtuY7IcxQ> 
>https://us02web.zoom.us/j/84266181747 
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> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční  
>akční plán 2020/2021. 
> 
>  
> 
>Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/  
>NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 2020 do 24:00 hod. 
> 
>  
> 
>Předem děkuji za spolupráci. 
> 
>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: zss@volny.cz
Odesláno: pátek 12. června 2020 14:04
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021
Přílohy: Příloha bez názvu_ 01552.html

Dobrý den, 
  
schvaluji roční akční plán pro školní rok 2020/2021. Přeji pěkné dny, 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, loucna.jitka@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
> Datum: 07.06.2020 22:40 
> Předmět: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021 
> 

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. 

  

Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly vybrány 
na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 
V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 
nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 

  

K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné dotazy 
z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve středu 10. 
6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 

https://us02web.zoom.us/j/84266181747 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 
2020 do 24:00 hod. 
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Předem děkuji za spolupráci. 

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: Kadlečíková Helena <helena.kadlecikova@seznam.cz>
Odesláno: pátek 12. června 2020 12:57
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021
Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI  
 
---------- 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, loucna.jitka@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 7. 6. 2020 22:40:52 
Předmět: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021  
 

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.  

  

Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, 
které byly vybrány na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí 
projektu MAP Šlapanice. V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a 
zpracovány do finální podoby, kterou Vám nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 

  

K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět 
případné dotazy z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online 
setkání se uskuteční ve středu 10. 6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před 
zahájením, připojení tímto odkazem: 

https://us02web.zoom.us/j/84266181747 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do neděle 14. 6. 2020 do 24:00 hod. 
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Předem děkuji za spolupráci. 

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: pátek 12. června 2020 15:08
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021

Dobrý den, 
 
SCHVALUJI. 
 
S pozdravem, 
Irena Zigmanová 
 
PS: Aktivity vypadají moc pěkně. 
 
On Sun, 7 Jun 2020 at 22:40, 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.  

  

Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly 
vybrány na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 
V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 
nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 

  

K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné dotazy 
z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve středu 10. 
6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 

https://us02web.zoom.us/j/84266181747 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 
2020 do 24:00 hod. 

  

Předem děkuji za spolupráci. 
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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. 

  

 
 
 
--  
Mgr. Irena Zigmanová 
školní a poradenský psycholog 
724 689 086 
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Jiří Hrubý

Od: Klaška Michal <m.klaska@Slapanice.cz>
Odesláno: neděle 14. června 2020 20:59
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021

Dobrý den,  
Schvaluji 

Michal Klaška  

Odesláno ze smartphonu Sony Xperia™ 

 
 
---- Jiří Hrubý napsal/a ---- 

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.  
  
Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly vybrány 
na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 
V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 
nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 
  
K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné dotazy 
z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve středu 10. 
6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 
https://us02web.zoom.us/j/84266181747 
  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 
2020 do 24:00 hod. 
  
Předem děkuji za spolupráci. 
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: Rudolf Staněk <stanek@dsoslapanicko.cz>
Odesláno: neděle 14. června 2020 12:03
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021

Dobrý den, 
 
předložený návrh usnesení SCHVALUJI. 
 
S pozdravem 
 
Rudolf Staněk, DSO Šlapanicko 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Sunday, June 7, 2020 10:40 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Subject: ŘV MAP Šlapanice per rollam - AP 2020/2021 
 
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.  
 
Jednání se týká schválení ročního akčního plánu pro školní rok 2020/2021. Jde o šestnáct aktivit, které byly vybrány 
na základě projeveného předběžného zájmu škol a schválených prioritních oblastí projektu MAP Šlapanice. 
V návaznosti na uvedená kritéria byly navrhované aktivity upraveny a zpracovány do finální podoby, kterou Vám 
nyní předkládáme v přiloženém dokumentu. 
 
K návrhu aktivit uspořádáme informační videokonferenci, kde Vám budeme připraveni zodpovědět případné dotazy 
z Vaší strany a podat podrobnější informace k jednotlivým aktivitám. Toto online setkání se uskuteční ve středu 10. 
6. 2020 v 10.00 hod. Vstup do místnosti je možný 15 minut před zahájením, připojení tímto odkazem: 
https://us02web.zoom.us/j/84266181747 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 10.1.2020: Řídící výbor schvaluje roční akční plán 2020/2021.  
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 14. 6. 
2020 do 24:00 hod. 
 
Předem děkuji za spolupráci. 

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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1. Logopedické workshopy pro rodiče – navazující témata 

Cíl: zvýšení informovanosti rodičů dětí v oblasti logopedické prevence a správném přístupu k dětem 
při nácviku řečových dovedností a obecných návyků s tím souvisejících.  

Průběh: v zapojených mateřských školách proběhne v odpoledních hodinách workshop. Doba trvání 
akce je cca 2 hodiny.  

Jedná se tematické workshopy zaměřené na práci s předškolními dětmi a dále navazující workshopy 
pro školky, které se již ve školním roce 2019/2020 zapojily do aktivity:  

1. Rozvoj řeči v jednotlivých jazykových rovinách jako součást předškolní přípravy 

• nástin jednotlivých oblastí ve vývoji řeči, které sehrávají podstatnou úlohu v budoucím 
osvojování školních dovedností 

• posilování sluchové percepce, jako důležité schopnosti  
• zrakové vnímání, grafomotorika a připravenost ruky, koordinace oko-ruka, prostorová 

orientace a další důležité oblasti z pohledu logopeda 

• jednotlivé tipy, postupy a pomůcky, které je vhodné využívat k celkovému rozvoji dítěte 

• kdy je vhodné zamyslet se nad odkladem školní docházky 

2. Negativní dopady současnosti na pohybový a řečový vývoj dítěte aneb pohyb jako důležitá 
součást správného vývoje řeči 

•        rozdíly mezi dětmi v průběhu generace 

•        jak pozitivně ovlivňovat vývoj dítěte a čeho se vyvarovat 

•        nevědomé chyby ve snaze o podporu motorického vývoje dítěte – všechno má svůj čas a své 
naplánování 

•        nevhodné „pomůcky“, které spíše brzdí 
•        propojení správného pohybu s vývojem řeči  
•        správná stimulace dítěte – příklady, metody 

 

Výstup: informovaní a proškolení rodiče v oblasti logopedické prevence a správném přístupu k dětem 
při nácviku řečových dovedností a obecných návyků s tím souvisejících.  

Přínos pro školu: lepší spolupráce s rodiči, vyšší kvalita logopedické péče v rodině a následné snížení 
počtu logopedických vad u dětí vlivem správného přístupu rodičů. 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Lektorné, dopravné a materiály – 2400 Kč/ zapojená MŠ 
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2. Setkávání ředitelů škol 

Cíl: Síťování regionálních škol, sdílení dobré praxe, vzdělávání pedagogů 

Průběh: Ředitelé a zástupci škol z území se dvakrát až třikrát ročně setkávají. Programem setkání jsou 
odborné přednášky z oblasti pedagogiky a legislativních úprav, sdílení dobré praxe a výměna 
zkušeností mezi pedagogy.  

Výstup: Hodnotící zprávy, fotodokumentace, proškolení pedagogové 

Přínos pro školu: zvýšení odborných dovedností pedagogů, získání zkušeností z jiných škol, posilování 
spolupráce s ostatními školami v regionu 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Lektorné, nájem, občerstvení – 25 000 Kč – jedna akce se dvěma přednáškami pro 30 osob 
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3. Venkovní učení spojené s kolegiální podporou učitelů 

Cíl: proškolení pedagogů v oblasti venkovního učení, zvýšení povědomí o pozitivních dopadech 
venkovního učení na žáky, přímá podpora pedagogům v zavádění nových pedagogických forem, 
kolegiální podpora mezi učiteli 

Průběh: samotné aktivitě předchází její představení pedagogům formou informačního semináře, 
webináře do konce školního roku 2019/2020, popř. prezentace, která bude zahrnovat popis aktivity 
včetně pozitivních dopadů venkovního učení na žáky a vlivu kolegiální podpory na kvalitu a rozvoj 
pedagogické práce. Učitelé budou informováni o komplexní podpoře včetně nabídky hotových metodik 
do výuky jednotlivých předmětů a možnosti průběžné konzultace se zástupcem aktivity. 

Pedagogové ze zapojených škol budou o aktivitě podrobně informováni na úvodním semináři na 

začátku školního 2020/2021, o délce 4-6 hodin. Podmínkou účasti na aktivitě je zapojení alespoň dvou 
pedagogů z jedné školy. 

V průběhu roku budou probíhat mentorské návštěvy na školách – během jednoho dne mentor nejspíše 
vystřídá oba pedagogy. Návštěva bude obsahovat účast na hodině, následnou reflexi hodiny 
s pedagogem a sepsání zprávy pro pedagoga, s hlavními poznatky z návštěvy a plánem pro další práci. 

Předběžně půjde o 3-4 mentorské návštěvy na každé škole, ale podporu je možno nastavit individuálně, 
rozsahem i obsahem.  

Během školního roku je možné opakování společného semináře s navazujícím obsahem spolu 
s následným sdílením dobré praxe, popř. organizace setkávání pedagogů k výměně zkušeností. 

Výstup: závěrečná hodnotící zpráva vypracovaná každým zapojeným pedagogem na konci školního 
roku, přednesení příspěvku o průběhu aktivity v délce cca 10-15 min. na závěrečném veletrhu inspirací 
MAP konaném na jaře 2021  

Přínos pro školu: zavedení nových forem výuky, zvýšení vnitřní motivace a zájmu žáků o výuku, 

pozitivní dopady na studijní výsledky žáků i jejich zdravotní stav, lepší psychická kondice žáků, posílení 
spolupráce a sdílení dobré praxe mezi pedagogy, metodická podpora škole za strany MAP 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Materiál k výuce + mentoring ve škole – 14 600 Kč/zapojená škola 

∙ Organizační příprava, lektorné a občerstvení – 9 500 Kč/úvodní seminář 
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4. Bee-boti ve školce 

Cíl: posílení matematické a čtenářské gramotnosti dětí v MŠ, seznámení dětí se základy informatického 
myšlení, zavedení nové formy výuky. 

Průběh: zapojeným školám bude pro potřeby výuky dodán jeden kus robotické hračky Bee-bot. 

Zároveň bude uspořádán seminář pro pedagogy, kde lektor seznámí účastníky s prací s výukovou 
pomůckou a nabídne konkrétní metodiky využitelné ve výuce. V případě potřeby bude kdykoliv 
v průběhu školního roku připraven konzultovat individuální dotazy pedagogů. 

Výstup: Záznam o realizaci, fotodokumentace, alespoň jedna nová zpracovaná metodika za každou 
zapojenou mateřskou školu. V závěru školního roku bude z metodik sestaven sborník, který bude 
následně distribuován školám pro potřeby další výuky.  

Přínos pro školu: posílení čtenářské a matematické gramotnosti, proškolení pedagogové, zavedení 
inovativní výuky, která je atraktivní pro děti, metodická podpora škole za strany MAP 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Pomůcky k výuce + mentoring ve škole – 6 000 Kč/zapojená MŠ 

∙ Organizační příprava, lektorné a občerstvení – 6 000 Kč/úvodní seminář 
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5. Výuka robotiky na základní škole - první stupeň 

Cíl: zvýšení zájmu žáků o technické obory, zvýšení povědomí o možnostech programování, proškolení 
pedagogů k výuce programování a vypracování metodik k výuce.  

Průběh: Školy, které se do aktivity zapojí, obdrží startovní sadu Ozobot k praktickému nácviku výuky. 

Bude uspořádán seminář pro pedagogy, kde lektor předvede práci s výukovou pomůckou a nabídne 
konkrétní metodiky využitelné ve výuce. Aktivita zahrnuje souvislou podporu pedagogům, tedy např. 
mentoring přímo ve škole během školního roku, společná setkávání učitelů se sdílením dobré praxe, 
podpora škole na míru apod.  

Výstup: Záznam o realizaci aktivity, fotodokumentace, alespoň jedna nová zpracovaná metodika za 
každou zapojenou školu. V závěru školního roku bude z metodik sestaven sborník, který bude následně 
distribuován školám pro potřeby další výuky.  

Přínos pro školu: zvýšení zájmu žáků o programování a technické obory, proškolení pedagogů 
v metodách a možnostech výuky programování, zpracované metodiky k výuce ve sborníku 

Náklady hrazené z projektu MAP: 

∙ Pomůcky k výuce + mentoring ve škole – 6 000 Kč/zapojená MŠ 

∙ Organizační příprava, lektorné a občerstvení – 8 000 Kč/úvodní seminář 
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6. Technické školky  

Cíl: školení pedagogů k technickým školkám a zvýšení podvědomí veřejnosti o tomto konceptu. 
Součástí této aktivity je vybavení školky drobným materiálem, nářadím nikoli. 
 

Průběh: na podzim roku 2020 budou uspořádány 2 workshopy pro pedagogy zapojené do technických 
školek – 2 stejné workshopy, 2 různá místa. 1 workshop bude trvat 2 hod. – diskuze mezi účastníky, 
výměna zkušeností, inspirace, dále výroba výrobků – nové materiály apod. Na workshopu boudou 
přítomní dále informováni o plánovaném jarmarku, který se uskuteční na jaře 2021. V rámci jarmarku 
bude každá zapojená školka prezentovat svůj výrobek/ výrobky, které v rámci aktivity s dětmi ve školce 
vyrobí. Součástí jarmarku bude rovněž ukázka řemesel (kovář apod.). 
 

Výstup: fotodokumentace a materiály z jarmarku  

 

Přínos pro školu: sdílení dobré praxe, inspirace, další podpora polytechnického vzdělávání v MŠ, osvěta 
vůči veřejnosti  
Náklady hrazené z projektu MAP:  

∙ Drobný materiál 2 000 Kč/ zapojená škola  
∙ Lektorné workshopy 6 300 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál  
∙ Jarmark 37 000 Kč – zahrnuje náklady na organizaci, nájem, řemeslníky 
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7. Polytechnika v družinách  

Cíl: školení a metodická podpora pedagogů (družinářů) k rozvoji polytechnického vzdělávání na  

1. stupních ZŠ. Součástí této aktivity je vybavení družiny 1 sadou nářadí a drobným materiálem (balsa). 
Za jednu ZŠ se může zapojit max. 1 družina.  

Před zapojením do aktivity je nutné vybrat pedagoga (družináře), který se bude aktivitě v družině 
věnovat a nahlásit jeho jméno.  

Průběh: na podzim roku 2020 budou uspořádány 2 workshopy pro pedagogy – 2 stejné workshopy, 2 
různá místa. 1 workshop bude trvat 2 hod. V rámci workshopů budou pedagogové proškoleni k práci 
s nářadím a balsou. V průběhu školního roku se dále v každé zapojené družině uskuteční 1 projektová 
hodina pro skupinu max. 15 žáků. Projektovou hodinu povede lektor, který pedagoga provede s prací 
se samotnými žáky. Délka projektové hodiny bude cca 1,5 hod.  

Na základě workshopu, poskytnutých metodik a projektové hodiny bude pedagog v práci s žáky 
pokračovat v průběhu školního roku sám. Pedagog do konce školního roku dále odevzdá metodiku 
k výrobě vlastního výrobku, za kterou mu bude na základě DPP vyplacena odměna.  

Výstup: fotodokumentace, metodika k výrobě výrobku od každé zapojené družiny. V závěru školního 
roku bude z metodik sestaven sborník, který bude následně distribuován školám pro potřeby další 
inspirace.  

Přínos pro školu: zvýšení zájmu žáků o polytechnické vzdělávání, proškolení pedagogů, poskytnuté 
metodiky, drobné vybavení družiny – 1 sada nářadí a balsa, sborník metodik pro další inspiraci  
 

Náklady hrazené z projektu MAP:  

∙ Odměna zapojeného pedagoga 2 000 Kč/zapojená družina 

∙ Sada nářadí vč. drobného materiálu 10 000 Kč/ zapojená družina  
∙ Lektorné 2 520 Kč / zapojená družina – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
∙ Lektorné workshopy 6 300 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
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8. Šijeme v družinách   

Cíl: školení a metodická podpora pedagogů (družinářů) k šití na šicích strojích a předávání těchto 
dovedností žákům 1. stupně ZŠ. Součástí této aktivity je vybavení družiny 1 šicím strojem a drobným 
šicím materiálem. Za jednu ZŠ se může zapojit max. 1 družina. 

Před zapojením do aktivity je nutné vybrat pedagoga (družináře), který se bude aktivitě v družině 
věnovat a nahlásit jeho jméno.  

Průběh: na podzim roku 2020 budou uspořádány 2 workshopy pro pedagogy – 2 stejné workshopy, 2 
různá místa. 1 workshop bude trvat 2 hod. V rámci workshopů budou pedagogové proškoleni k práci 
se šicími stroji. V průběhu školního roku se dále v každé zapojené družině uskuteční 1 projektová 
hodina pro skupinu max. 15 žáků. Projektovou hodinu povede lektor, který pedagoga provede s prací 
se samotnými žáky. Délka projektové hodiny bude cca 1,5 hod.  

Na základě workshopu, poskytnutých metodik a projektové hodiny bude pedagog v práci s žáky 
pokračovat v průběhu školního roku sám. Pedagog do konce školního roku dále odevzdá metodiku 
k výrobě vlastního výrobku, za kterou mu bude na základě DPP vyplacena odměna.  

Výstup: fotodokumentace, metodika k výrobě výrobku od každé zapojené družiny. V závěru školního 
roku bude z metodik sestaven sborník, který bude následně distribuován školám pro potřeby další 
inspirace. 

Přínos pro školu: zvýšení zájmu žáků o šití, proškolení pedagogů, poskytnuté metodiky, drobné 
vybavení družiny – 1 šicí stroj a drobný šicí materiál, sborník metodik pro další inspiraci  
 

Náklady hrazené z projektu MAP:  

∙ Odměna zapojeného pedagoga 2 000 Kč/zapojená družina 

∙ 1 šicí stroj vč. šicího materiálu 5 000 Kč/ zapojená družina  
∙ Lektorné 5 040 Kč / zapojená družina – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
∙ Lektorné workshopy 12 600 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
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9. Předmětový kabinet pro český jazyk 

Cíl: ustavení a setkávání kabinetu pro český jazyk. Náplň kabinetu: sdílení dobré praxe, nápadů, nových 
informací na poli českého jazyka, hodnocení učebnic apod.  

Průběh: v čele kabinetu stojí odborný garant, který připravuje téma a strukturu setkání. Pro každé 
setkání může být jiný garant. Setkávání kabinetu se předpokládá 1x2měsíce, popřípadě dle potřeby. 

Výstup: ředitelé ZŠ mohou do kabinetu vyslat své zástupce/učitele českého jazyka, T: do 30. 9. 2020. 

Přínos pro školu: aktuální informace z „prostředí českého jazyka“ prostřednictvím pedagogů, zvýšení 
odborných dovedností pedagogů, získání zkušeností z jiných škol, posilování spolupráce s ostatními 
školami v regionu. 

Finanční náklady hrazené MAP:  
∙ Odměna garanta 8000 Kč 

∙ Občerstvení 4000 Kč 

∙ Nájem 2000 Kč 
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10. Předmětový kabinet pro matematiku s poznatky Hejného metody  

Cíl: ustavení a setkávání kabinetu pro matematiku. Náplň kabinetu: sdílení dobré praxe, nápadů, 
nových informací na poli matematiky s poznatky Hejného metody, hodnocení učebnic apod. Aktivita 

je zacílena v první řadě na pedagogy, druhotně pak na rozvoj znalostí Hejného metody u žáků I. stupně, 
popřípadě i předškolních dětí v MŠ. 

Průběh: září/říjen: workshop pro pedagogy na téma matematika dle Hejného, a) lektor: H-mat pro JMK 

(popřípadě lektor z vlastních řad), b) sdílení dobré praxe ze strany ZŠ i MŠ, které tuto metodu již 
využívají.  Současně probíhá ustavení kabinetu pro matematiku (školy dodávají své zástupce, následuje 
její pravidelné aktivní setkávání 1 x měsíc). V čele kabinetu stojí odborný garant, realizátor 
projektových aktivit, který připravuje téma setkání. Pro každé setkání může být jiný garant.  

Výstup: seminář pro pedagogy; každá zapojená škola může dodat jednoho zástupce do kabinetu 
matematiku. T: 30. 9. 2020. 

Přínos pro školu: informace z „prostředí matematiky Hejného metodou“ prostřednictvím pedagogů, 
zvýšení odborných dovedností pedagogů, získání zkušeností z jiných škol, posilování spolupráce 

s ostatními školami v regionu. 

Finanční náklady hrazené MAP:  
∙ Odměna garanta 8000 Kč 

∙ Občerstvení 4000 Kč 

∙ Nájem 2000 Kč 

∙ Lektorné workshop  3150 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
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11. Předmětový kabinet pro klasickou matematiku  

Cíl: ustavení a setkávání kabinetu pro matematiku. Náplň kabinetu: sdílení dobré praxe, nápadů, 
nových informací na poli matematiky, hodnocení učebnic apod. V čele kabinetu stojí odborný garant, 
realizátor projektových aktivit, který připravuje téma setkání. Pro každé setkání může být jiný garant.  

Průběh: setkávání komise se předpokládá 1x2měsíce, popřípadě dle potřeby. 

Výstup: každá zapojená škola může dodat jednoho zástupce do kabinetu matematiku. T: 30. 9. 2020. 

Přínos pro školu: informace z prostředí klasické matematiky prostřednictvím pedagogů, zvýšení 
odborných dovedností pedagogů, získání zkušeností z jiných škol, posilování spolupráce s ostatními 
školami v regionu. 

Finanční náklady hrazené MAP:  
∙ Odměna garanta 8000 Kč 

∙ Občerstvení 4000 Kč 

∙ Nájem 2000 Kč 
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12. Turnaj v logických a deskových hrách  

Cíl: podpora a rozvoj matematické, logické a jazykové dovednosti dětí zábavnou formou, stejně tak i 
rozvoj postřehu, prostorové orientace a paměti. Předpokládá se aktivní zapojení žáků I. i II. st. ZŠ. 

Průběh: školy obdrží herní sady. Pedagogové se budou moci zúčastnit workshopu, při kterém budou 
seznámeni s pravidly her. Ve školách s I. stupněm budou sestaveny šestičlenné týmy, na školách s II. 

stupněm pak dva osmičlenné týmy (tzn. 16 žáků). V době od října-března probíhají dobrovolná školní 
kola. Na jaře se pak nejlepší týmy ze škol utkají na společném dvoudenním turnaji, první den bude 
určen pro soutěž I. stupně, druhý den pak pro soutěž II. stupně. Budou oceněny nejlepší týmy z I. i II. 

st. ZŠ formou cen pro první tři místa a u II. st. bude navíc oceněn nejlepší žák z každé zúčastněné školy. 
Pro školní rok 2020/2021 zařadíme navíc deskovou hru na podporu informačního myšlení Scottie Go!  
(návrh PS pro digitální kompetence). 

Výstup: každá ze zapojených škol stanoví a zabezpečí s ohledem na rovné soutěžní podmínky a 
realizovatelnost turnaje soutěžní týmy v uvedených věkových kategoriích: 

- škola s I. stupněm:  soutěžní tým o 6 žácích ze 4. - 5. třídy 

- škola s II. stupněm:  2 soutěžní týmy o 4 žácích ze 6. - 7. třídy 

2 soutěžní týmy o 4 žácích z 8. - 9. třídy 

Přínos pro školu: rozvoj matematické gramotnosti žáků zábavnou formou. 

Finanční náklady hrazené MAP:  
∙ Odměna realizátora 30 000 Kč 

∙ Herní sady 2000 Kč/ zapojená škola 

∙ Nájem 12 000 Kč 

∙ Reportáž 4000 Kč 

∙ Organizace 8000 Kč 

∙ Občerstvení 6000 Kč 

∙ Odměny 8000 Kč 
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13. Podpora školních družin a klubů 

Cíl: sdílení dobré praxe pracovníků působících ve školních družinách na různá témata.  

Průběh: setkávání 2x ročně v rozsahu 3 hod. Aktivita je založena na sdílení dobré praxe pracovníků 
působících ve školních družinách a klubech. Téma bude zvoleno s ohledem na požadavky účastníků 
(celoroční projekty, strategické hry, vybavení družin pomůckami, efektivní komunikace s rodiči, 
psychohygiena pro PP apod.).  

Výstup: každá zapojená škole může na setkání vyslat své zástupce (1-2 pedagogy).  

Přínos pro školu: sdílení dobrá praxe pracovníků ŠD a ŠK, nápady, tipy pro práci, profesní rozvoj 
pracovníků 

Finanční náklady hrazené MAP:  
∙ Lektorné 4200 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
∙ Nájem 1200,-Kč 
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14. Podpora používání cizího jazyka 

Cíl: zlepšení komunikačních dovedností žáků v cizím jazyce prostřednictvím výuky anglického jazyka se 
sdíleným rodilým mluvčím. Předpokládá se aktivní zapojení žáků II. st. ZŠ. 

Průběh: aktivita je založena na tandemové výuce anglického jazyka rodilého mluvčího s pedagogem. 

Výuka s RM je občasná, tzn. jedná se o zpestření pravidelné výuky anglického jazyka. Bude probíhat 
v časovém bloku 4 výukových hodiny/měsíc dle předem dohodnutého výukového harmonogramu na 
celý školní rok. Výuka je určena a doporučena pro žáky II. stupně základních škol. Ve školách s prvním 
stupněm je doporučeno vyučovat žáky od 3. třídy.    

Výstup: rodilý mluvčí v tandemu s pedagogem odučí 20 výukových hodin/školu.  

Přínos pro školu: prohloubení znalosti cizího jazyka u žáků. Pro žáky je tato forma výuky zajímavým 
zpestřením, ruší bariéry při konverzaci v cizím jazyce. 

Finanční náklady hrazené MAP:  
∙ Odměna realizátora (rodilého mluvčího) 12 000 Kč/ zapojená škola 
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15. Síťování aktérů v sociální oblasti 

Cíl: předávání konkrétních a praktických informací PP na téma sociálně právní ochrany dětí i žáků v ORP 

Šlapanice. 

Průběh: v rámci této aktivity se uskuteční dva dvouhodinové semináře na téma Sociálně právní 
ochrana žáků/dětí v ORP Šlapanice, při čemž jeden seminář bude tematicky zaměřen na mateřské školy 
a druhý na základní školy.  Oba semináře budou realizovány ve spolupráci se sociálním odborem 
Městského úřadu Šlapanice, PPP, Policií ČR, příp. dalšími zainteresovanými aktéry. Semináře se může 
zúčastnit ředitel školy, popřípadě pracovník, který se danému tématu ve škole věnuje.  Obdobnou 
aktivitu jsme pořádali i v minulých letech. Seminář bude více zaměřen na konkrétní řešení možných 
případů. 

Výstup: 2x seminář.3., školy na seminář vyšlou své zástupce. 

Přínos pro školu: prohloubení tématu pro ředitele škol, popř. pověřené pracovníky.  

Finanční náklady hrazené MAP:  
∙ Lektorné 4200 Kč – zahrnuje lektorné, dopravu, výukový materiál 
∙ Občerstvení 6000 Kč 
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16. Literární a výtvarná soutěž  

Cíl: rozvoj čtenářské pregramotnosti i gramotnosti, tvůrčího potenciálu a kreativity dítěte/žáka 
prostřednictvím zapojení do výtvarných, slohových prací, komiksů a reportáží.  

Průběh: děti MŠ a žáci ZŠ ORP Šlapanice se mohou zapojit do 5. ročníku Literární a výtvarné soutěže. 
Děti a žáci budou rozděleni v pěti rozdělených kategoriích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním roce k tradičním tématům bude nově zařazeno i téma sport. Inovací pro širší zapojení žáků 
je rozšíření zpracování témat formou komiksu/video reportáže IV. a V. kategorie. 

Vyhlášení soutěže: 1. 10. 2020, termín pro dodání prací: 31. 1. 2021.  Nejlepší práce budou 
vyhodnoceny a vítězové odměněni. První místo z každé kategorie získává navíc odměnu pro celou třídu 
– výukový program na podporu čtenářské gramotnosti.  

Výstup: zapojená škole dodá práce u uvedených kategoriích na zadané téma 

Přínos pro školu: aktivita napomáhá rozvoji čtenářské pregramotnosti, gramotnosti i celkového 
tvůrčímu potenciálu dítěte a žáka.  

Finanční náklady hrazené MAP:  
∙ Odměny 20 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. kategorie    Výtvarná děti z MŠ 

II. kategorie    Výtvarná 1.-2. třída ZŠ 

III. kategorie    slohová práce 3.-5. třída ZŠ 

IV. kategorie    komiks/video reportáž 6.-7. třída ZŠ 

V. kategorie    komiks/video reportáž 8.-9. třída ZŠ 


