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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II 
 

Datum a čas konání: 5. 5. 2020, 8:34 hod. – 10. 5. 2020, 19:00 hod. 

Forma jednání: elektronická forma 

Zasláno: všem členům Řídícího výboru  

 

1. Úvod 

Jednání Řídícího výboru k problémům k řešení v regionálním školství, k aktuální revizi SWOT analýz a k prioritám 
rozvoje vzdělávání v regionu.  

 

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

Ing. Lenka Lišková, zástupce neformálního vzdělávání a SVČ  

Hana Navrátilová, zástupce ZUŠ 

PhDr. Olga Chalupová, zástupce SRP 

Mgr. Michal Klaška, zástupce ORP Šlapanice  

Mgr. Ondřej Dostalík, zástupce učitelů 

PhDr. Jan Dudek, zástupce školních družin, školních klubů 

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

Ing. Petr Revenda, zástupce MAS Moravský kras 

Dagmar Maršálková, zástupce obcí, které nezřizují školu 

Ing. Petr Šašinka, Ph.D, zástupce ITI nebo IPRÚ 

Mgr. Irena Zigmanová, zástupce rodičů 

Ing. Rudolf Staněk, zástupce DSO Šlapanicko 

Mgr. Jiří Hrubý, zástupce MAS Bobrava 

 

Dne 5. 5. 2020, 8:34 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. 

Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 

tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
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Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 

jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 

ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 
 

Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 
1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 

1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a 
sociální 
dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 
1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 
1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 

Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 

2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 

výuky 

2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 

2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 

2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 

2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 

2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 
3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 

formy výuky 

3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího 
okolí 
3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 

Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 
4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 

4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
 

 

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020: Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020: Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020: Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
 

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 
5. 2020 do 19:00 hod. 

 

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 

S pozdravem a přáním hodně zdraví  
 
Mgr. Jiří Hrubý 
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2. Hlasování  
 

Formou elektronické korespondence se členové Řídícího výboru vyjádřili k návrhu usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020 

následovně:  

Usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020 

Řídící výbor MAP schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení do r. 2023. 

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 2 

Schváleno 

Usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020 bylo přijato dne 11. 5. 2020 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 15 platných 

hlasů, tedy nadpoloviční většiny členů Řídícího výboru.  
 

 

Formou elektronické korespondence se členové Řídícího výboru vyjádřili k návrhu usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020 

následovně:  

Usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020 

Řídící výbor MAP schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 

Pro: 15   Proti: 0  Zdržel se: 2 

Schváleno 

Usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020 bylo přijato dne 11. 5. 2020 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 15 platných 

hlasů, tedy nadpoloviční většiny členů Řídícího výboru.  
 

 

Formou elektronické korespondence se členové Řídícího výboru vyjádřili k návrhu usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020 

následovně:  

Usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020 

Řídící výbor MAP schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 

Pro: 15   Proti: 0  Zdržel se: 2 

Schváleno 

Usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020 bylo přijato dne 11. 5. 2020 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 15 platných 

hlasů, tedy nadpoloviční většiny členů Řídícího výboru.  
 

 

Zapsala dne 11. 5. 2020 Hana Benešová 

Ověřil dne 11. 5. 2020 Jiří Hrubý 
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Přílohy zápisu: 

1) Výzva k jednání per rollam 

2) Hlasování členů Řídícího výboru 

3) Aktualizované hlavní problémy k řešení do r. 2023 

4) Revidované SWOT analýzy 

 

Usnesení: 
Usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020 

Řídící výbor schvaluje aktualizované analytické podklady a potvrzuje stávající vizi MAP Šlapanice 2023. 
Usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020 

Řídící výbor MAP schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 
Usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020 

Řídící výbor MAP schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
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Jiří Hrubý

Od: Chalupová Olga <olga.chalupova@npicr.cz>
Odesláno: úterý 5. května 2020 9:41
Komu: zus.pozorice@volny.cz; 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; sasinka.petr@brno.cz; masmk@seznam.cz; 
m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz

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

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, 
schvaluji návrhy usnesení. 
 
PhDr. Olga Chalupová 
Konzultant MAP II. 
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 
 

 
Národní institut pro další vzdělávání 
Krajské pracoviště 
Křížová 22, 603 00 Brno 
Tel.:      +420 543 541 248 
E-mail: olga.chalupova@npicr.cz 
 

 
 
 
Centrální pracoviště 
Senovážné náměstí 872/25 
110 00 Praha 1 
www.nidv.cz; srp.nidv.cz 
 
  

 

Od: zus.pozorice@volny.cz <zus.pozorice@volny.cz> 
Odesláno: úterý 5. května 2020 9:21 
Komu: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>; 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 <jan.dudek@zspozorice.cz>; djsricmanice@centrum.cz 
<djsricmanice@centrum.cz>; ivobrzo@seznam.cz <ivobrzo@seznam.cz>; majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz 
<majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz>; zigmanova@gmail.com <zigmanova@gmail.com>; sasinka.petr@brno.cz 
<sasinka.petr@brno.cz>; Chalupová Olga <olga.chalupova@npicr.cz>; Jiří Hrubý <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> 
Kopie: kovarikova@masbobrava.cz <kovarikova@masbobrava.cz>; benesova@masbobrava.cz 
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<benesova@masbobrava.cz> 
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam  
  
Dobrý den, 
SCHVALUJI návrhy usnesení. 
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, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
> Datum: 05.05.2020 08:34 
> Předmět: ŘV MAP 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.  
> 
>  
> 
>Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a 
>revidovaných SWOT analýz k vybraným tématům. Tyto podklady byly již 
>projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
> 
>  
> 
>Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle 
>priority od nejvýznamnější). Priority jsou seřazeny dle významu (tzn. 
>priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
>ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT 
>schvalovat až při dalším jednání. 
> 
>  
> 
>Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 
> 
>1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na 
>praktickou část 
> 
>1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení 
>konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální dovednosti, individuální přístup 
>k žákům v kolektivu) 
> 
>1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a 
>manažerských dovedností 
> 
>1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení 
>dobré praxe, tandemové výuky, inovativních metody výuky, formativního 
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>hodnocení, profesní motivace pedagogů 
> 
>Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
> 
>2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického 
>myšlení, podpora inovativních forem výuky 
> 
>2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, 
>badatelské výuky v oblasti přírodovědných oborů 
> 
>2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 
> 
>2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického 
>vzdělávání a zvyšování manuální zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k 
>řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 
> 
>2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 
> 
>2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
> 
>Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 
> 
>3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole 
>je podnětné prostředí pro různé formy výuky 
> 
>3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní 
>vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 
> 
>3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 
> 
>Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 
> 
>4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 
> 
>4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené 
>aktualizované hlavní problémy k řešení do r. 2023. 
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené 
>revidované SWOT analýzy. 
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority 
>rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
> 
>  
> 
>  
> 
>Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
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>ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 2020 do 19:00 hod. 
> 
>  
> 
>Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
> 
>  
> 
>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: Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace 
<zs.kanice@seznam.cz>

Odesláno: úterý 5. května 2020 9:57
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den,  
schvaluji návrhy usnesení. 
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, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 5. 5. 2020 8:34:27 
Předmět: ŘV MAP 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.  

  

Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz 
k vybraným tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 

  

Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od 
nejvýznamnější). Priority jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 
1.2) jsou v tento moment pouze ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky 
MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 

  

Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 
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1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, 
emoční a sociální dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 

1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 

1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové 
výuky, inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 

Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 

2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora 
inovativních forem výuky 

2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v 
oblasti přírodovědných oborů 

2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 

2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování 
manuální zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi 
pedagogy 

2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 

2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 

Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 

3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné 
prostředí pro různé formy výuky 

3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či 
nejbližšího okolí 

3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 

Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 

4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 

4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní 
problémy k řešení do r. 2023. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT 
analýzy. 
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Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP 
Šlapanice. 

  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
neděle 10. 5. 2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

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: zss@volny.cz
Odesláno: úterý 5. května 2020 15:11
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: Příloha bez názvu_ 00412.html

Schvaluji, 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, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
> Datum: 05.05.2020 08:34 
> Předmět: ŘV MAP 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.  

  

Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 
tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 

  

Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 
jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 

  

Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 

1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální 
dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 

1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 

1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 
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Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 

2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 
výuky 

2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 

2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 

2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 

2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 

2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 

Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 

3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 
formy výuky 

3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 

3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 

Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 

4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 

4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 

  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 
2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
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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: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>
Odesláno: úterý 5. května 2020 9:59
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Schvaluji všechna usnesení. 
 

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: Tuesday, May 5, 2020 8:34 AM 
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; sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP 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.  
 
Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 
tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
 
Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 
jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 
 
Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 
1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 
1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální 
dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 
1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 
1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 
Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
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2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 
výuky 
2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 
2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 
2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 
2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 
2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 
3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 
formy výuky 
3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 
3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 
Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 
4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 
4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
 
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 
2020 do 19:00 hod. 
 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 

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: Klaška Michal <m.klaska@Slapanice.cz>
Odesláno: úterý 5. května 2020 8:49
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážený pane Hrubý, 
schvaluji všechna 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, May 05, 2020 8:34 AM 
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; sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; hruby@masbobrava.cz; 
masmk@seznam.cz; Klaška Michal; DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP 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.  
 
Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 
tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
 
Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 
jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 
 
Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 
1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 
1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální 
dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 
1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 
1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 
Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 
výuky 
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2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 
2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 
2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 
2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 
2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 
3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 
formy výuky 
3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 
3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 
Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 
4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 
4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
 
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 
2020 do 19:00 hod. 
 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 

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: úterý 5. května 2020 9:23
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

SCHVALUJI 
Eva Kreizlová 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, May 5, 2020 8:34 AM 
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; sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP 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.  
 
Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 
tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
 
Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 
jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 
 
Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 
1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 
1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální 
dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 
1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 
1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 
Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 
výuky 
2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 
2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 
2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 
2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 
2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 
3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 
formy výuky 
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3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 
3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 
Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 
4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 
4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
 
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 
2020 do 19:00 hod. 
 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 

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 5. května 2020 14:15
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Dobrý den,  
 
schvaluji daná usnesení. 
 
S pozdravem a 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, May 5, 2020 8:34 AM 
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; sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP 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.  
 
Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 
tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
 
Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 
jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 
 
Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 
1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 
1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální 
dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 
1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 
1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 
Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 
výuky 
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2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 
2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 
2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 
2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 
2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 
3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 
formy výuky 
3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 
3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 
Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 
4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 
4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
 
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 
2020 do 19:00 hod. 
 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 

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 5. května 2020 10:48
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
Schvaluji návrhy usnesení. 
Hezké zdravé dny 
Dáša 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, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 5. 5. 2020 8:34:26 
Předmět: ŘV MAP 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.  

  

Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz 
k vybraným tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 

  

Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od 
nejvýznamnější). Priority jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 
1.2) jsou v tento moment pouze ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky 
MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 

  

Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 

1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, 
emoční a sociální dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 

1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 
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1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové 
výuky, inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 

Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 

2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora 
inovativních forem výuky 

2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v 
oblasti přírodovědných oborů 

2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 

2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování 
manuální zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi 
pedagogy 

2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 

2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 

Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 

3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné 
prostředí pro různé formy výuky 

3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či 
nejbližšího okolí 

3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 

Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 

4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 

4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní 
problémy k řešení do r. 2023. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT 
analýzy. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP 
Šlapanice. 
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Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
neděle 10. 5. 2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

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 5. května 2020 9:21
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; 
sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; hruby@masbobrava.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz

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

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, 
SCHVALUJI návrhy usnesení. 
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,  
> sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, hruby@masbobrava.cz,  
> masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz,  
> stanek@dsoslapanicko.cz 
> Datum: 05.05.2020 08:34 
> Předmět: ŘV MAP 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. 
> 
>  
> 
>Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a  
>revidovaných SWOT analýz k vybraným tématům. Tyto podklady byly již  
>projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
> 
>  
> 
>Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny  
>dle priority od nejvýznamnější). Priority jsou seřazeny dle významu (tzn. 
>priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment  
>pouze ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle  
>metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 
> 
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>  
> 
>Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 
> 
>1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na  
>praktickou část 
> 
>1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení  
>konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální dovednosti, individuální  
>přístup k žákům v kolektivu) 
> 
>1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a  
>manažerských dovedností 
> 
>1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy,  
>sdílení dobré praxe, tandemové výuky, inovativních metody výuky,  
>formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 
> 
>Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
> 
>2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a  
>kritického myšlení, podpora inovativních forem výuky 
> 
>2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti,  
>badatelské výuky v oblasti přírodovědných oborů 
> 
>2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 
> 
>2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti  
>polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální zručnosti dětí a žáků,  
>budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi  
>pedagogy 
> 
>2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 
> 
>2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
> 
>Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 
> 
>3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve  
>škole je podnětné prostředí pro různé formy výuky 
> 
>3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní  
>vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 
> 
>3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 
> 
>Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 
> 
>4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 
> 
>4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje  
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>předložené aktualizované hlavní problémy k řešení do r. 2023. 
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje  
>předložené revidované SWOT analýzy. 
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority  
>rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
> 
>  
> 
>  
> 
>Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/  
>NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 2020 do 19:00 hod. 
> 
>  
> 
>Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
> 
>  
> 
>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 5. května 2020 9:34
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image001.jpg

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Pěkný den, 
SCHVALUJI 
S pozdravem 
Petr Revenda 
 
--  
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 
 
 
 
 
---------- 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, sasinka.petr@brno.cz, olga.chalupova@npicr.cz, 
hruby@masbobrava.cz, masmk@seznam.cz, m.klaska@slapanice.cz, DMarsalkova@seznam.cz, 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Datum: 5. 5. 2020 8:34:27 
Předmět: ŘV MAP 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.  

  

Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz 
k vybraným tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 

  

Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od 
nejvýznamnější). Priority jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 
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1.2) jsou v tento moment pouze ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky 
MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 

  

Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 

1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, 
emoční a sociální dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 

1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 

1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové 
výuky, inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 

Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 

2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora 
inovativních forem výuky 

2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v 
oblasti přírodovědných oborů 

2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 

2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování 
manuální zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi 
pedagogy 

2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 

2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 

Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 

3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné 
prostředí pro různé formy výuky 

3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či 
nejbližšího okolí 

3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 

Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 

4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 

4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní 
problémy k řešení do r. 2023. 
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Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT 
analýzy. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP 
Šlapanice. 

  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
neděle 10. 5. 2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

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 5. května 2020 10:00
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; 
sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; masmk@seznam.cz; 
m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz; 
kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz

Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
SCHVALUJI návrhy usnesení. 
Irena Zigmanová 

Dne út 5. 5. 2020 8:34 uživatel Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> napsal: 

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.  

  

Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 
tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 

  

Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 
jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 

  

Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 

1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a 
sociální dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 

1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 

1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 

Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
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2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 
výuky 

2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 

2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 

2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 

2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 

2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 

Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 

3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 
formy výuky 

3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího 
okolí 

3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 

Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 

4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 

4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 

  

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 
2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
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S pozdravem 

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: Šašinka Petr (Magistrát města Brna) <sasinka.petr@brno.cz>
Odesláno: úterý 5. května 2020 8:49
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

SCHVALUJI navržená usnesení. 
 
Petr Šašinka 

Od: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> 
Odesláno: úterý 5. května 2020 8:33 
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>; Šašinka 
Petr (Magistrát města Brna) <sasinka.petr@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> 
Kopie: kovarikova@masbobrava.cz <kovarikova@masbobrava.cz>; benesova@masbobrava.cz 
<benesova@masbobrava.cz> 
Předmět: ŘV MAP 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.  
  
Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 
tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
  
Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 
jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 
  
Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 
1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 
1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální 
dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 
1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 
1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 
Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 
výuky 
2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 
2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 
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2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 
2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 
2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 
3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 
formy výuky 
3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 
3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 
Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 
4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 
4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 
  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 
  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
  
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 
2020 do 19:00 hod. 
  
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
  
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: středa 6. května 2020 9:51
Komu: Jiří Hrubý
Kopie: kreizlova@slavkovskebojiste.cz; Helena Kadlečíková; 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; sasinka.petr@brno.cz; 
olga.chalupova@npicr.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; 
DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz; Alena Kováříková; 
benesova@masbobrava.cz

Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Schvaluji 
 
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 5. 5. 2020 v 8:33 odesílatel Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> napsal: 

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.  

  

Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 
tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 

  

Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 
jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 

  

Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 
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1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a 
sociální dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 

1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 

1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 

Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 

2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 
výuky 

2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 

2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 

2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 

2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 

2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 

Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 

3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 
formy výuky 

3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího 
okolí 

3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 

Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 

4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 

4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
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Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 
2020 do 19:00 hod. 

  

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 

  

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: djsricmanice@centrum.cz
Odesláno: čtvrtek 7. května 2020 8:03
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Schvaluji, Lenka Lišková ,spolek Šemík 
 
______________________________________________________________ 
> Od: "Jan Dudek" <jan.dudek@zspozorice.cz> 
> Komu: "Jiří Hrubý" <hruby@masbobrava.cz> 
> Datum: 06.05.2020 09:51 
> Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam 
> 
>Schvaluji 
> 
>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 5. 5. 2020 v 8:33 odesílatel Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz> napsal: 
> 
>> 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. 
>> 
>> 
>> 
>> Dnešní jednání se týká zpracovaných *hlavních problémů k řešení* a  
>> *revidovaných SWOT analýz* k vybraným tématům. Tyto podklady byly již  
>> projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
>> 
>> 
>> 
>> Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority  
>> (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority jsou seřazeny dle významu (tzn. 
>> priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento  
>> moment pouze ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme  
>> dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 
>> 
>> 
>> 
>> *Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání* 
>> 
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>> 1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na  
>> praktickou část 
>> 
>> 1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a  
>> řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální dovednosti,  
>> individuální přístup k žákům v kolektivu) 
>> 
>> 1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a  
>> manažerských dovedností 
>> 
>> 1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy,  
>> sdílení dobré praxe, tandemové výuky, inovativních metody výuky,  
>> formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 
>> 
>> *Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků* 
>> 
>> 2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a  
>> kritického myšlení, podpora inovativních forem výuky 
>> 
>> 2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické  
>> (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti přírodovědných oborů 
>> 
>> 2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 
>> 
>> 2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti  
>> polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální zručnosti dětí a  
>> žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe  
>> mezi pedagogy 
>> 
>> 2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 
>> 
>> 2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
>> 
>> *Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích  
>> institucí* 
>> 
>> 3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve  
>> škole je podnětné prostředí pro různé formy výuky 
>> 
>> 3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní  
>> vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 
>> 
>> 3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 
>> 
>> *Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání* 
>> 
>> 4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 
>> 
>> 4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
>> 
>> 
>> 
>> *Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020*:  *Řídící výbor schvaluje  
>> předložené aktualizované hlavní problémy k řešení do r. 2023.* 
>> 
>> 
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>> 
>> *Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020*:  *Řídící výbor schvaluje  
>> předložené revidované SWOT analýzy.* 
>> 
>> 
>> 
>> *Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020*:  *Řídící výbor schvaluje  
>> priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice.* 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: *SCHVALUJI/  
>> NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE*, a to *do neděle 10. 5. 2020 do 19:00 hod.* 
>> 
>> 
>> 
>> Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
>> 
>> 
>> 
>> S pozdravem 
>> 
>> *Mgr. Jiří Hrubý* 
>> hruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022 
>> 
>> 
>> 
>> [image: logo mensi] 
>> 
>> 
>> 
>> *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  
>> <http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36> a buďte u toho.* 
>> 
>> 
>> 
> 
> 
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Jiří Hrubý

Od: Rudolf Staněk <stanek@dsoslapanicko.cz>
Odesláno: neděle 10. května 2020 12:05
Komu: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Dobrý den, 
 
předložené návrhy usnesení SCHVALUJI. 
 
S pozdravem 
 
Rudolf Staněk, DSO Šlapanicko 
 

From: Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, May 5, 2020 8:34 AM 
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; sasinka.petr@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: kovarikova@masbobrava.cz; benesova@masbobrava.cz 
Subject: ŘV MAP 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.  
 
Dnešní jednání se týká zpracovaných hlavních problémů k řešení a revidovaných SWOT analýz k vybraným 
tématům. Tyto podklady byly již projednány a schváleny pracovními skupinami MAP. 
 
Dále byly pracovními skupinami navrženy níže uvedené priority (seřazeny dle priority od nejvýznamnější). Priority 
jsou seřazeny dle významu (tzn. priorita č. 1 má největší význam), cíle (1.1, 1.2) jsou v tento moment pouze 
ilustrativní pro lepší dovysvětlení priorit. Cíle můžeme dle metodiky MŠMT schvalovat až při dalším jednání. 
 
Priorita č. 1 Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 
1.1 Odborné vzdělávání pracovníků ve vzdělávání primárně zaměřené na praktickou část 
1.2 Osobnostní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (např. prevence a řešení konfliktů, psychohygiena, emoční a sociální 
dovednosti, individuální přístup k žákům v kolektivu) 
1.3 Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti administrativních a manažerských dovedností 
1.4 Podpora pedagogů v rozvoji kolegiální spolupráce v rámci školy, sdílení dobré praxe, tandemové výuky, 
inovativních metody výuky, formativního hodnocení, profesní motivace pedagogů 
Priorita č. 2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
2.1 Motivační aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti a kritického myšlení, podpora inovativních forem 
výuky 
2.2 Podpora budování dovedností v oblasti matematické (pre)gramotnosti, badatelské výuky v oblasti 
přírodovědných oborů 
2.3 Podpora aktivního používání cizího jazyka 
2.4 Rozvoj znalostí pedagogů a metodická podpora v oblasti polytechnického vzdělávání a zvyšování manuální 
zručnosti dětí a žáků, budování vztahu k řemeslům u dětí a žáků a sdílení dobré praxe mezi pedagogy 
2.5 Zdravý vývoj a osobní rozvoj dětí a žáků 
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2.6 Podpora a zvyšování kvality ICT vzdělávání 
Priorita č. 3 Infrastruktura a vybavenost škol a vzdělávacích institucí 
3.1 Školy jsou vybaveny moderními kmenovými i odbornými učebnami, ve škole je podnětné prostředí pro různé 
formy výuky 
3.2 Školy disponují dostatečnými kapacitami pro předškolní a základní vzdělávání dětí z dané obce či nejbližšího okolí 
3.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro tělovýchovu a sport 
Priorita č. 4 Spolupráce aktérů ve vzdělávání 
4.1 Spolupráce škol, sdílení zkušeností a dobré praxe 
4.2 Spolupráce školy s rodinou a veřejností 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.1.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené aktualizované hlavní problémy k řešení 
do r. 2023. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.2.2020:  Řídící výbor schvaluje předložené revidované SWOT analýzy. 
 
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 8.3.2020:  Řídící výbor schvaluje priority rozvoje vzdělávání MAP Šlapanice. 
 
 
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 10. 5. 
2020 do 19:00 hod. 
 
Pokud byste měli jakékoliv připomínky či náměty, neváhejte mne kontaktovat. 
 

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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Aktualizované hlavní problémy k řešení do r. 2023 a jejich příčiny 

 

Téma hlavních problémů a jejich příčin bylo v souladu s Postupy MAP a aktualizací Strategického 
dokumentu projednáváno na setkání členů všech pracovních skupin MAP ORP Šlapanice dne 28. 1. 
2020. 

 

Pro oblast čtenářské gramotnosti:  

PROBLÉM: nezájem dětí a žáků o čtení. 
Příčina: nezájem žáků o dané vyučované téma s ohledem na dostupnost sociálních sítí, malá invence a 
neznalost pedagogů využívat moderní a zajímavé metody výuky. 

Důsledek: snížené komunikační schopnosti žáků. 

 

PROBLÉM: školy nemají prostředky (finanční i nefinanční) na podporu nadaných žáků 

Příčina: slabá časová dotace pro výuku žáků s mimořádným zájmem o literaturu, nízká míra 
individuálních studijních plánů a slabá invence PP žáky metodicky vést. 

Důsledek: rodiče rozvoj talentů nezabezpečují (nejsou ochotní) nebo zabezpečují svépomocí, 
nerozvíjení talentů a schopností nadaných žáků ze strany školství. 
 

PROBLÉM: nedostatek PP, stárnutí populace PP/ nedostatek pedagogických pracovníků v brzké 
budoucnosti  

V ČR je 44 % učitelů v primárním a sekundárním vzdělávání starších 50 let (informace se vztahuje k 
roku 2017, zdroj: Hlavní směry vzdělávací politiky do r. 2030. 

Příčina: personální deficit a nedostatek pedagogických pracovníků, klesající zájem o místa učitelů, 
odchody z učitelských pracovních pozic; důvody: slabé finanční ohodnocení a lepší pracovní uplatnění 
mimo profesi, zdroj Hlavní směry vzdělávací politiky do r. 2030. 

Důsledek: přetěžování PP, snižování počtu učitelů, najímání méně kvalitních PP, snížená kvalita 
vzdělávání. 
 

Pro oblast matematické gramotnosti: 

PROBLÉM: rozdílná kvalita výuky na jednotlivých školách  

Příčina: nedostatečné kvalitní personální zajištění, nedostatečná individuální invence ze strany PP, 
minimální účast PP na DVPP. 

Důsledek: nejednota až absence základních výukových informací, vede až k selhání žáka při maturitní 
zkoušce (ve středním školství se projevují ve zvyšujícím se, i regionálně velmi diferenciovaném, podílu 
neúspěšnosti u společné části maturitních zkoušky, zdroj: Hlavní směry vzdělávací politiky do r. 2030). 
 

PROBLÉM: vzájemná konkurence škol  
Příčina: nedůvěra a obava z konkurence, neochota sdílení se s v daném tématu, projevuje se v různých 
tématech, např. matematika dle Hejného. 
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Důsledek: nejednotnost dosažené úrovně vzdělání i ze škol stejného regionu a následné 
nepřipravenosti na výuku v dalším vzdělávání. 
 

Pro oblast digitálních kompetencí: 
PROBLÉM: Nízká motivace žáků k učení  
Příčina: Neatraktivní metody výuky, pedagogové sami nejsou orientováni v problematice a neznají 
moderní postupy a trendy ve vyučování ICT, informatika není zapojována do jiných předmětů. 
Důsledek: Nezájem žáků o výuku informatiky, znalosti omezují pouze na ovládání soc. sítí a nejsou 
schopni využít potenciál aktuálních technologií. 
 

PROBLÉM: Rozdílné ŠVP na jednotlivých školách 

Příčina: Nejednotný rámec vzdělávání, nízká úroveň propojování ICT s jinými předměty. 
Důsledek: Žáci nemají digitální kompetence k praktickému využití technologií a postupů v procesu 

vzdělávání. 
 

Pro oblast předškolního vzdělávání: 

PROBLÉM: Přijetí navrhovaných inovací personálem MŠ 

Příčina: Nedostatečné DVPP nebo jeho nízká kvalita, možnost účastnit se DVPP kvůli organizaci 
vzdělávání v menších školách, věkové složení PP. 
Důsledek: Nízká kvalita vzdělávání, neschopnost PP následovat moderní vzdělávací postupy. 

 

Pro oblast rovných příležitostí: 

PROBLÉM: Nedostatečná komunikace rodičů se školou 

Příčina: Nízká úroveň komunikace ze strany školy, málo přímého kontaktu s rodiči během roku. 
Důsledek: Zdlouhavé řešení kázeňských problémů, špatně ovlivnitelné studijní výsledky, řešení 
zátěžových situacích, rodiče nejsou identifikováni s místem, kde děti tráví většinu dne – odcizení, slabé 
vazby v místní komunitě, přenášení zodpovědnosti na školu. 
 

PRIORIZITACE PROBLÉMŮ – SHRNUTÍ: 

1. Nízká motivace k učení 
2. Absence kolegiální spolupráce (team buildingové akce) 
3. Komunikace rodiče x škola 

4. Přijetí inovací PP 

5. Rozdílná kvalita výuky x personální zdroje na podporu nadaných dovedností 
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SWOT ANALÝZA  
Pracovní skupina pro rovné příležitosti - MAP Šlapanice 

In
te

rn
í 

Silné stránky Slabé stránky 

Rodinné prostředí ve školách - aktéři se většinou 
znají - bezpečnější prostředí pro děti 

Spolupráce s PPP - nesoulad mezi očekáváním 
pedagogů a výstupem PPP, nedostatečná 
komunikace 

Ve známém prostředí dochází k menšímu počtu 
výchovných problémů a k jejich rychlejšímu 
podchycení 

Osvěta pedagogicko-psychologických poraden 
směrem do škol a k rodičům 

Bezproblémový přechod mezi stupni vzdělávání Nedostatečná komunikace rodičů se školou 

  

Spolupráce pedagogů na menších školách - 
rychlejší a jednodušší komunikace 

Nedostatek kapacit PP pro individuální práci s 
žáky ohroženými neúspěchem či nadanými žáky 

Ex
te

rn
í 

Příležitosti  Hrozby 

Aktivní komunikace školy s rodiči Omezený prostor škol - nejde dělit vyučovací 
hodiny do více skupin 

Prohloubení a posílení spolupráce škol v území 
Nedostatek učitelů v příměstských oblastech - 
nižší aktivita oproti městu, hůř dopravně 
dostupné 

Podpora pedagogů ze strany zřizovatele - finanční 
a jiné pobídky (např. služební byt) 

Měnící se legislativní rámec inkluzivního 
vzdělávání 

Spolupráce škol s pedagogickou fakultou 

Administrativní zátěž pedagogů a zátěž 
nepedagogickými činnostmi (organizace školních 
a obecních akcí) 

Doučování i jinými než pedagogickými pracovníky Administrativní náročnost při zpracování projektů 
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SWOT ANALÝZA  
Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání - MAP Šlapanice 

In
te

rn
í 

Silné stránky Slabé stránky 

Kreativita a komunikace 
Nerovnoměrná kvalita výchovně-vzdělávacího 
procesu v MŠ 

Sdílení mezi školami Včasná detekce vyhoření učitelů 

Pozitivní vztah ředitelů a vedoucích pracovníků k 
zavádění inovací ve vzdělávání Přijetí navrhovaných inovací personálem MŠ 

Ex
te

rn
í 

Příležitosti  Hrozby 

Využití platformy MAP ke zlepšení vzdělávání Vysoký počet dětí na učitele 

Zapojení rodičů do komunitního života školy Nedostatek kvalifikovaného personálu 

Spolupráce se zřizovatelem v otázce zajištění 
materiálního vybavení Administrativní zátěž 

Rozvoj místně zakotveného učení a využití 
místních reálií 

Nedostatečná připravenost škol a PP na 
vzdělávání dětí ve věku do tří let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

SWOT ANALÝZA 

Pracovní skupina Digitální kompetence - MAP Šlapanice 

In
te

rn
í 

Silné stránky Slabé stránky 

Vybavenost základních a mateřských škol 
běžnou ICT technikou 

Rozdílný stav ve vybavenosti ICT technikou na 

jednotlivých školách 

Digitální vzdělávání je mezi žáky i pedagogy 
populární téma 

Nízká motivace k učení  

Využití digitálních učebnic 
Žáci nejsou vedeni k používání další (vlastní) ICT 
techniky k výuce a domácí přípravě 

  

Rozdílnost ŠVP na jednotlivých školách – 

hodinová dotace ICT předmětů v jednotlivých 
ročnících 

  
Digitální kompetence PP (i v mateřských 
školách) 

Ex
te

rn
í 

Příležitosti  Hrozby 

Téma má velmi široký záběr aktivit - možno 

vybrat různé tematické okruhy zájmu 

Rychlý vývoj trhu na poli digitálních technologií - 
hrozba rychlého zastarání vzdělávacích aktivit 

V mateřských školách je možno téma volně 
začlenit do výuky 

Nízká orientace žáků, pedagogů i celé 
společnosti v digitálním prostředí 

Je-li vzdělávání správně nastaveno, je jeho 
realizace poměrně jednoduše udržitelná 

Možný odpor rodičů k využití ICT technologií ve 
výuce (obzvláště u mladších dětí) 
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SWOT ANALÝZA  
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost - MAP Šlapanice 

In
te

rn
í 

Silné stránky Slabé stránky 

Vedení škol považuje rozvoj čtenářské 
gramotnosti za důležitý 

Nedostatečná motivace žáků o rozvoj této 
oblasti 

Aktivní spolupráce s knihovnami 

Časová a prostorová náročnost na vedlejší 
aktivity vedoucí k rozvoji čtenářské 
gramotnosti 

Aktivní spolupráce s rodiči dětí a žáků 
Neschopnost aplikace přečteného textu ze 
strany žáků v praxi 

Ex
te

rn
í 

Příležitosti  Hrozby 

Financování vybraných aktivit ze státních a 
evropských dotací (např. šablony – vzdělávání 
učitelů, nákup vybavení apod.) 

Normativní financování, které dostatečně 
nepokrývá rozvoj čtenářské gramotnosti 
v oblasti inovace 

Další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské 
gramotnosti 

Nedostatečná podpora práce žáků 
s mimořádným zájmem o literatura 

Sdílení dobré praxe, návštěvy v hodinách 
pedagogických pracovníků 

Nedostatek jednotných pracovních materiálů 
pro rozvoj čtenářské gramotnosti a slabý 
informační zisk 
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SWOT ANALÝZA  
Pracovní skupina pro matematickou gramotnost - MAP Šlapanice 

In
te

rn
í 

Silné stránky Slabé stránky 

Spolupráce s motivovanými rodiči dětí a žáků 
Nízká časová dotace pro výuku matematiky a 
velký počet žáků ve třídách 

Individuální přístup k dětem ve všech školách 

Školy nejsou zvyklé na předávání zkušeností 
mezi sebou, chybí spolupráce s dalšími aktéry 
v území 

Dostatečný počet matematických olympiád, 
které reflektují i střední školy 

Nedostatečné materiálně technické 
zabezpečení pro rozvoj matematické 
gramotnosti 

Ex
te

rn
í 

Příležitosti  Hrozby 

Další vzdělávání pedagogů prostřednictvím 
evropských projektů a dotací 

Zásadní nedostatek stabilní finanční podpory 
pro rozvoj matematické gramotnosti mimo 
výuku 

Rozvoj finanční gramotnosti u žáků základních 
škol 

Přebytek středních škol a roztříštěnost 
vzdělávacího systému 

Sdílení dobré praxe mezi školami, hospitace 
učitelů 

Jednotnost přijímacích zkoušek nevede 
k získávání kvalitních kompetencí, ale pouze ke 
zvládnutí přijímacích zkoušek 

 


