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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II 
 

Datum a čas konání: 7. 10. 2020, 7:50 hod. – 11.10. 2020, 24:00 hod. 

Forma jednání: elektronická forma 

Zasláno: všem členům Řídícího výboru  

 

1. Úvod 

Jednání Řídícího výboru ke schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního AP pro školní rok 2020/2021.  

 

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

Ing. Lenka Lišková, zástupce neformálního vzdělávání a SVČ  

Hana Navrátilová, zástupce ZUŠ 

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. Jiří Hrubý – zástupce MAS Bobrava 

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

Bc. Helena Kadlečíková, zástupce zřizovatelů škol 
Ing. Ivo Brzobohatý, zástupce neformálního vzdělávání a SVČ 

Ing. Petr Revenda, zástupce MAS Moravský kras 

Mgr. Irena Zigmanová, zástupce rodičů 

Ing. Rudolf Staněk, zástupce DSO Šlapanicko 

 

 

Dne 7. 10. 2020, 7:50 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 změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní 
rok 2019/2020. 

Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
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Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle 

plánu. V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a 

definicí domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem 
v dopoledním programu představí své obce. Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich 

uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 

2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním 
pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 
Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ 

Jiříkovice, které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na 

arch papíru formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 
 

Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
 

V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 
Troubsko – Ostopovice Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 
Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého dopoledne. 
Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné bude 
proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k 
přepravě do partnerské školky. 

 

Nové znění namísto výše uvedeného textu: 
 

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou 

prezentaci obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název obce. Prezentace může 

obsahovat např. obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným 
textem paní učitelky. Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit 

maximálně 20 % plochy. V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy 
A1. Tyto práce budou odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta 
individuálně. 

 

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 

akčního plánu 2019/2020. 
 

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

11. 10. 2020 do 24:00 hod. 

 

S pozdravem 

 
Mgr. Jiří Hrubý 
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2. Hlasování  
Formou elektronické korespondence se členové Řídícího výboru vyjádřili k návrhu usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020 

následovně:  
 

Usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020 

Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu 2019/2020. 

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 2 

Schváleno 

 

Usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020 bylo přijato dne 12. 10. 2020 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 15 

platných hlasů, tedy nadpoloviční většiny členů Řídícího výboru.  

Zapsala dne 12. 10. 2020 Hana Benešová 

Ověřil dne 12. 10. 2020 Jiří Hrubý 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Hlasování členů řídícího výboru 

2. Původní list aktivity AP 6 Místo, kde žiji 
3. Místo, kde žiji – metodický pokyn  

 

Usnesení: 
Usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020 

Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu 2019/2020. 
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hruby@masbobrava.cz

Od: Ivo Brzobohatý <ivobrzo@seznam.cz>
Odesláno: středa 7. října 2020 18:30
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Schvaluji 
 
Ivo Brzobohatý 
Tel. 724 996 200 
 
 
 

From: hruby@masbobrava.cz <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, October 7, 2020 7:50 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 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. 
  
Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  
  
Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
  
Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle plánu. 
V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  
Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 

Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ 
Jiříkovice, které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) 
na arch papíru formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 
  
Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
  
V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 

Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 
Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 
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Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 
Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 
Velatice – Podolí 
  
Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého 
dopoledne. Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, 
jízdné bude proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity 
autobus k přepravě do partnerské školky. 
  
Nové znění namísto výše uvedeného textu:  
  
Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou 
prezentaci obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může 
obsahovat např. obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým 
doprovodným textem paní učitelky. Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však 
mohou zaplnit maximálně 20 % plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné 
vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma 
předání bude dohodnuta individuálně.  
  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  
a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
 
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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hruby@masbobrava.cz

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

Odesláno: středa 7. října 2020 9:39
Komu: hruby@masbobrava.cz
Kopie: benesova@masbobrava.cz; kreizlova@slavkovskebojiste.cz; 

helena.kadlecikova@seznam.cz; zss@volny.cz; jan.dudek@zspozorice.cz; 
djsricmanice@centrum.cz; ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; 
majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; zigmanova@gmail.com; loucna.jitka@brno.cz; 
olga.chalupova@npicr.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; 
DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz

Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image002.jpg

Schvaluji 
 
--  
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: 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. 10. 2020 7:49:56 
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. 

  

Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro 
uplynulý školní rok 2019/2020.  

  

Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 

  

Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření 
dokončit dle plánu. V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, 
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významnými místy, pověstmi a definicí domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic 
partnerských školek, které si navzájem v dopoledním programu představí své obce.  

Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a 
zapojené školky byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné 
situaci však stále není možné aktivitu dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní 
skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 

Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice 

a MŠ Jiříkovice, které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta 

volitelně) na arch papíru formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 

  

Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 

  

V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího 
rozpisu: 

Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 

  

Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program 

hravého dopoledne. Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena 

běžnými linkami, jízdné bude proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované 

dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, 

výtvarnou prezentaci obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a 

název  obce. Prezentace může obsahovat např. obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, 

historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. Je vhodné začlenit i 

fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % plochy.  V případě, 

že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde 
žiji“ z ročního akčního plánu 2019/2020. 

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  

a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
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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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hruby@masbobrava.cz

Od: zss@volny.cz
Odesláno: středa 7. října 2020 13:33
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: Příloha bez názvu_ 02877.html

SCHVALUJI, Helena Fialová. 
  
______________________________________________________________ 
> Od: 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: 07.10.2020 07:49 
> 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. 

  

Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  

  

Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 

  

Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle plánu. 
V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  

Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 

Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, 

které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru 

formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 
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Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 

  

V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 

Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 

  

Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého dopoledne. 

Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné bude proplaceno 

na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do 

partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu: 

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou prezentaci 

obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může obsahovat např. 

obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. 

Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % 

plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  

a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 

  

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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hruby@masbobrava.cz

Od: hruby@masbobrava.cz
Odesláno: středa 7. října 2020 8:00
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

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: hruby@masbobrava.cz <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, October 7, 2020 7:50 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 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. 
  
Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  
  
Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
  
Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle plánu. 
V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  
Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 
Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, 

které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru 

formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 
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Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
  
V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 
Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 

  

Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého dopoledne. 

Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné bude proplaceno 

na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do 

partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou prezentaci 

obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může obsahovat např. 

obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. 

Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % 

plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  
a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
 
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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hruby@masbobrava.cz

Od: Kadlečíková Helena <helena.kadlecikova@seznam.cz>
Odesláno: středa 7. října 2020 7:54
Komu: hruby@masbobrava.cz
Kopie: benesova@masbobrava.cz; kreizlova@slavkovskebojiste.cz; zss@volny.cz; 

zs.kanice@seznam.cz; jan.dudek@zspozorice.cz; djsricmanice@centrum.cz; 
ivobrzo@seznam.cz; zus.pozorice@volny.cz; majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz; 
zigmanova@gmail.com; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz

Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image002.jpg

SCHVALUJI  
Helena Kadlečíková  
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: 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. 10. 2020 7:49:59 
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. 

  

Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro 
uplynulý školní rok 2019/2020.  

  

Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 

  

Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření 
dokončit dle plánu. V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, 
významnými místy, pověstmi a definicí domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic 
partnerských školek, které si navzájem v dopoledním programu představí své obce.  

Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a 
zapojené školky byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné 



2

situaci však stále není možné aktivitu dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní 
skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 

Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice 

a MŠ Jiříkovice, které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta 

volitelně) na arch papíru formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 

  

Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 

  

V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího 
rozpisu: 

Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 

  

Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program 

hravého dopoledne. Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena 

běžnými linkami, jízdné bude proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované 

dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, 

výtvarnou prezentaci obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a 

název  obce. Prezentace může obsahovat např. obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, 

historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. Je vhodné začlenit i 

fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % plochy.  V případě, 

že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde 
žiji“ z ročního akčního plánu 2019/2020. 

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  

a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 

  

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

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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hruby@masbobrava.cz

Od: Klaška Michal <m.klaska@Slapanice.cz>
Odesláno: středa 7. října 2020 8:50
Komu: hruby@masbobrava.cz; 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; masmk@seznam.cz; 
DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz

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

SCHVALUJI 
 
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: hruby@masbobrava.cz <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, October 7, 2020 7:50 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; Klaška Michal <m.klaska@Slapanice.cz>; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 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. 
  
Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  
  
Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
  
Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle plánu. 
V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  
Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 
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Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ 
Jiříkovice, které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) 
na arch papíru formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 
  
Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
  
V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 

Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 
Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 
Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 
Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 
Velatice – Podolí 
  
Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého 
dopoledne. Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, 
jízdné bude proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity 
autobus k přepravě do partnerské školky. 
  
Nové znění namísto výše uvedeného textu:  
  
Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou 
prezentaci obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může 
obsahovat např. obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým 
doprovodným textem paní učitelky. Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však 
mohou zaplnit maximálně 20 % plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné 
vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma 
předání bude dohodnuta individuálně.  
  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  
a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
 
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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hruby@masbobrava.cz

Od: kreizlova@slavkovskebojiste.cz
Odesláno: středa 7. října 2020 8:52
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

SCHVALUJI 
Eva Kreizlová  
 

From: hruby@masbobrava.cz <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, October 7, 2020 7:50 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 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. 
  
Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  
  
Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
  
Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle plánu. 
V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  
Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 
Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, 

které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru 

formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 

  
Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
  
V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 
Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 
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Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého dopoledne. 

Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné bude proplaceno 

na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do 

partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou prezentaci

obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může obsahovat např. 

obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. 

Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % 

plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  
a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
 
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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hruby@masbobrava.cz

Od: djsricmanice@centrum.cz
Odesláno: středa 7. října 2020 8:39
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Vyjádření k návrhu usnesení - schvaluji, Lišková Lenka 
 
 
Dobrý den, ráda bych se zeptala na možnost nějaké spolupráce ohledně nabídky naší Lesní mateřské školy Šemíček 
pro další školky v regionu Šlapanicko. Jedná se převážně o programy s EVVO tematikou, zážitkové interaktivní 
programy v prostorách Lesní školky a okolních lesů. Na programech spolupracujeme s MZLU a dalšími organizacemi. 
Jakým způsobem by bylo možné prezentovat naši nabídku a popřípadě se více zapojit i do další spolupráce v oblasti 
předškolního vzdělávání? Děkuji a zdravím, Lenka Lišková 
 
______________________________________________________________ 
> Od: 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: 07.10.2020 07:49 
> 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. 
> 
>  
> 
>Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  
> 
>  
> 
>Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
> 
>  
> 
>Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle 
plánu. V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a 
definicí domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  
> 
>Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené 
školky byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné 
aktivitu dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 
2020 navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 
> 
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>Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, 
které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru 
formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 
> 
>  
> 
>Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
> 
>  
> 
>V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 
> 
>Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 
> 
>Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 
> 
>Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 
> 
>Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 
> 
>Velatice – Podolí 
> 
>  
> 
>Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého 
dopoledne. Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné 
bude proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k 
přepravě do partnerské školky. 
> 
>  
> 
>Nové znění namísto výše uvedeného textu:  
> 
>  
> 
>Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou 
prezentaci obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může 
obsahovat např. obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným 
textem paní učitelky. Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit 
maximálně 20 % plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. 
Tyto práce budou odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta 
individuálně.  
> 
>  
> 
>Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 
> 
>  
> 
>Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  
> 
>a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
> 
>  
> 
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>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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hruby@masbobrava.cz

Od: Loučná Jitka (MMB) <loucna.jitka@brno.cz>
Odesláno: středa 7. října 2020 14:15
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Schvaluji 
 
Loučná 
 

From: hruby@masbobrava.cz <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, October 7, 2020 7:50 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; Loučná Jitka (MMB) <loucna.jitka@brno.cz>; 
olga.chalupova@npicr.cz; hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; 
DMarsalkova@seznam.cz; stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 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. 
  
Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  
  
Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
  
Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle plánu. 
V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  
Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 
Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, 

které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru 

formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 

  
Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
  
V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 
Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 
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Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého dopoledne. 

Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné bude proplaceno 

na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do 

partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou prezentaci

obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může obsahovat např. 

obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. 

Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % 

plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  
a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
 
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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hruby@masbobrava.cz

Od: Majcík Martin <majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz>
Odesláno: středa 7. října 2020 14:29
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Dobrý den, 
 
schvaluji návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ 
z ročního akčního plánu 2019/2020. 
 
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: hruby@masbobrava.cz <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, October 7, 2020 7:50 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 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. 
  
Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  
  
Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
  
Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle plánu. 
V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  
Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 
Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, 

které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru 

formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 
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Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
  
V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 
Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 

  

Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého dopoledne. 

Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné bude proplaceno 

na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do 

partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou prezentaci 

obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může obsahovat např. 

obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. 

Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % 

plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  
a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
 
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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hruby@masbobrava.cz

Od: dmarsalkova@seznam.cz
Odesláno: středa 7. října 2020 13:47
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Schvaluji 
D.Maršálkovà 
 
Odesláno ze smartphonu se systémem BlackBerry 10. 

Od: hruby@masbobrava.cz 
Odesláno: středa, 7. října 2020 7:49 
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 
Kopie: 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. 
  
Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  
  
Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
  
Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle plánu. 
V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  
Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 
Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, 

které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru 

formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 

  
Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
  
V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 
Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 
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Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého dopoledne. 

Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné bude proplaceno 

na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do 

partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou prezentaci 

obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může obsahovat např. 

obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. 

Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % 

plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  
a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
  
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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hruby@masbobrava.cz

Od: zus.pozorice@volny.cz
Odesláno: středa 7. října 2020 10:04
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam

Dobrý den, 
SCHVALUJI návrh usnesení 
S pozdravem 
Hana Navrátilová 
ředitelka ZUŠ Pozořice 
 
_____________________________________________________________ 
> Od: 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: 07.10.2020 07:49 
> 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. Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu pro uplynulý školní rok 2019/2020.  Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této 
zprávě. Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit 
dle plánu. V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a 
definicí domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce. Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění 
odloženo na podzim a zapojené školky byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. 
V současné situaci však stále není možné aktivitu dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní 
skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity.Namísto reciproční 
návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, které na jaře 
uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru formátu A1 
výtvarnou prezentaci obce a její historie. Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: V průběhu 
dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu:Troubsko – 
Ostopovice                                                              Šlapanice – PonětoviceMoravany – Modřice 
MŠ                                                          Prštice – SilůvkyBlažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov 
– HostěniceTelnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – PozořiceVelatice – 
Podolí Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého 
dopoledne. Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné 
bude proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus 
k přepravě do partnerské školky. Nové znění namísto výše uvedeného textu:  Během podzimu 2020 vypracují školky, 
které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou prezentaci obce na formát A1. V prezentaci 
bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může obsahovat např. obrázky zajímavých míst, budov, 
místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. Je vhodné začlenit i 
fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % plochy.  V případě, že školka 
posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou odevzdány garantovi 
aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  Návrh usnesení č. ŘV MAP II 
12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu 2019/2020. Prosím 
o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do neděle 11. 10. 2020 do 
24:00 hod. S pozdravem Mgr. Jiří- Hrubýhruby@masbobrava.cz / +420 608 961 022  MAS Bobrava, z.s. Vnitřní 49/18, 
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664 48 Moravanyhttp://masbobrava.czZajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu?Zapojte se do projektu 
MAP Šlapanice a buďte u toho.  
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hruby@masbobrava.cz

Od: MAS Moravský kras z.s. <masmk@seznam.cz>
Odesláno: středa 7. října 2020 10:19
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image002.jpg

Pěkný den, 
SCHVALUJI. 
Zdraví 
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 
www.strategie.mas-moravsky-kras.cz/ 
www.facebook.com/MasMoravskyKras 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pohádkové království šneka Krasíka 
www.krasko.info 
www.facebook.com/Šnek-Krasík-a-Slimák-Krasko-312768905480072/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® 
www.regionalni-znacky.cz/moravsky-kras 
www.karsticum.mas-moravsky-kras.cz/ 
https://www.facebook.com/MORAVSK%C3%9D-KRAS-region%C3%A1ln%C3%AD-produkt-
238003246373455/?ref=bookmarks 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Destinační management turistické oblasti Moravský kras a okolí 
www.moravskykras.eu/  
https://www.facebook.com/Moravsk%C3%BD-kras-a-okol%C3%AD-355488761815877/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: 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. 10. 2020 7:49:56 
Předmět: ŘV MAP Šlapanice per rollam  
 

Vážení členové Řídícího výboru, 
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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 změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro 
uplynulý školní rok 2019/2020.  

  

Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 

  

Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření 
dokončit dle plánu. V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, 
významnými místy, pověstmi a definicí domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic 
partnerských školek, které si navzájem v dopoledním programu představí své obce.  

Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a 
zapojené školky byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné 
situaci však stále není možné aktivitu dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní 
skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 

Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice 

a MŠ Jiříkovice, které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta 

volitelně) na arch papíru formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 

  

Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 

  

V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího 
rozpisu: 

Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 

  

Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program 

hravého dopoledne. Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena 

běžnými linkami, jízdné bude proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované 

dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, 

výtvarnou prezentaci obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a 

název  obce. Prezentace může obsahovat např. obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, 
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historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. Je vhodné začlenit i 

fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % plochy.  V případě, 

že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde 
žiji“ z ročního akčního plánu 2019/2020. 

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  

a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 

  

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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hruby@masbobrava.cz

Od: Rudolf Staněk <stanek@dsoslapanicko.cz>
Odesláno: středa 7. října 2020 10:33
Komu: hruby@masbobrava.cz
Předmět: RE: ŘV MAP Šlapanice per rollam

SCHVALUJI 
 
S pozdravem 
 
Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko 
 

From: hruby@masbobrava.cz <hruby@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, October 7, 2020 7:50 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; loucna.jitka@brno.cz; olga.chalupova@npicr.cz; 
hruby@masbobrava.cz; masmk@seznam.cz; m.klaska@slapanice.cz; DMarsalkova@seznam.cz; 
stanek@dsoslapanicko.cz 
Cc: 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. 
  
Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  
  
Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 
  
Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle plánu. 
V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  
Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 
Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, 

které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru 

formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 

  
Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 
  
V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 
Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 
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Velatice – Podolí 

  

Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého dopoledne. 

Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné bude proplaceno 

na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě do 

partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou prezentaci 

obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může obsahovat např. 

obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným textem paní učitelky. 

Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 20 % 

plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce budou 

odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  
Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 
  
Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  
a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 
 
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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hruby@masbobrava.cz

Od: Irena Zigmanova <zigmanova@gmail.com>
Odesláno: středa 7. října 2020 8:25
Komu: Jiří Hrubý
Předmět: Re: ŘV MAP Šlapanice per rollam
Přílohy: image002.jpg

SCHVALUJI. 
 
Irena Zigmanová 
 
Dne st 7. 10. 2020 7:49 uživatel <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. 

  

Jednání se týká schválení změny textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního akčního plánu pro uplynulý školní rok 
2019/2020.  

  

Původní list aktivity spolu s metodikou je přiložen k této zprávě. 

  

Aktivitu čtenářské pregramotnosti „Místo, kde žiji“ nebylo možno z důvodu karanténních opatření dokončit dle 
plánu. V průběhu roku se děti seznamovaly s obcí, její historií, okolní krajinou, významnými místy, pověstmi a definicí 
domova. Výstupem měly být reciproční návštěvy dvojic partnerských školek, které si navzájem v dopoledním 
programu představí své obce.  

Protože nebylo možno tyto návštěvy na jaře realizovat, bylo jejich uskutečnění odloženo na podzim a zapojené školky 
byly informovány, že aktivita bude ukončena během podzimu 2020. V současné situaci však stále není možné aktivitu 
dokončit plánovaným způsobem, proto bylo jednáním pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání z 1. 9. 2020 
navrženo alternativní dokončení zmíněné aktivity. 

Namísto reciproční návštěvy partnerské školky zpracuje každá zapojená školka (kromě MŠ Blažovice a MŠ Jiříkovice, 

které na jaře uskutečnily vzájemné setkání a kterým bude náhradní varianta nabídnuta volitelně) na arch papíru 

formátu A1 výtvarnou prezentaci obce a její historie. 

  

Jedná se tedy o nahrazení následujícího textu z popisu aktivity: 

  

V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 
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Troubsko – Ostopovice                                                              Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ                                                          Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice                                                                 Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ                                                                  Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 

  

Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého dopoledne. 

Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, jízdné bude 

proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant aktivity autobus k přepravě 

do partnerské školky. 

  

Nové znění namísto výše uvedeného textu:  

  

Během podzimu 2020 vypracují školky, které nerealizovaly původně plánované vzájemné setkání, výtvarnou 

prezentaci obce na formát A1. V prezentaci bude vždy uprostřed umístěn znak a název  obce. Prezentace může 

obsahovat např. obrázky zajímavých míst, budov, místních pověstí, historických událostí s krátkým doprovodným 

textem paní učitelky. Je vhodné začlenit i fotodokumentaci z aktivit s dětmi, fotografie však mohou zaplnit maximálně 

20 % plochy.  V případě, že školka posbírala větší množství materiálu, je možné vypracovat dva archy A1. Tyto práce 

budou odevzdány garantovi aktivity nejpozději do 30. 11. 2020. Forma předání bude dohodnuta individuálně.  

  

Návrh usnesení č. ŘV MAP II 12.1.2020: Řídící výbor schvaluje změnu textace aktivity „Místo, kde žiji“ z ročního 
akčního plánu 2019/2020. 

  

Prosím o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE,  

a to do neděle 11. 10. 2020 do 24:00 hod. 

  

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? 
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Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II,  reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

Aktivita 6: Místo, kde žiji 
Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ formou seznámení se s místem, kde děti žijí, s jejich obcí, 
historií. 

Garant aktivity: 

Hana Benešová, e-mail: benesova@masbobrava.cz, tel.: 605 371 208, FB: MAP v ORP Šlapanice 

Časový plán realizace:  
leden 2020 - červen 2020 

Požadavky na školu: 

Výtvarné potřeby k výstupům dle metodického pokynu. 

Potřebné dokumenty: 

Do 1. 1. 2020, popř. na společném setkání ředitelů MŠ 9. - 10. 1. 2020 

• osobní dotazník 

• podpis DPP realizátora aktivity (10 hod. á 200 Kč) 
Do 30. 6. 2020 

• záznam o realizaci aktivity 

• výkaz práce realizátora aktivity 

• doložené jízdné za cestu do partnerské MŠ  
• fotodokumentace z výstupů a recipročních návštěv (5-15 fotek, mailem na garanta aktivity) 

Průběh aktivity: 
Aktivita je založena na práci s metodickým pokynem ke čtenářské gramotnosti „Místo, kde žiji“, který je 
součástí Listu aktivity. Každá školka během druhého pololetí bude průběžně vyplňovat „Záznam o realizaci 
– Podpora čtenářské gramotnosti“ (je součástí Listu aktivity), kde bude stručně popsáno kdy a jakým 
způsobem k naplňování aktivity došlo.  
V průběhu dubna, května a června proběhnou reciproční návštěvy partnerské MŠ dle následujícího rozpisu: 

Troubsko – Ostopovice     Šlapanice – Ponětovice 

Moravany – Modřice MŠ    Prštice – Silůvky 

Blažovice – Jiříkovice     Vranov – Hostěnice 

Telnice – Modřice ZŠ     Tvarožná – Pozořice 

Velatice – Podolí 
 

Hostitelská školka si individuálně dohodne termín návštěv s partnerskou MŠ a připraví program hravého 
dopoledne. Průběh návštěvy stručně popíše do Záznamu o realizaci. Doprava bude řešena běžnými linkami, 
jízdné bude proplaceno na základě dodaných dokladů. V případě komplikované dopravy zajistí garant 

aktivity autobus k přepravě do partnerské školky. 
 

Práce na aktivitě bude odpovědné paní učitelce proplacena po předložení výše uvedených dokladů.  

mailto:benesova@masbobrava.cz
https://www.facebook.com/MAPSlapanice/
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Zapojené školy: 
MŠ a ZŠ Ostopovice 

MŠ Hostěnice 

MŠ Hvězdička Šlapanice 

MŠ Jiříkovice 

MŠ Modřice 

MŠ Moravany 

MŠ Ponětovice 

MŠ Velatice  
MŠ Tvarožná 

ZŠ a MŠ Blažovice 

ZŠ a MŠ Podolí 
ZŠ a MŠ Pozořice 

ZŠ a MŠ Prštice 

ZŠ a MŠ Silůvky 

ZŠ a MŠ Telnice 

ZŠ a MŠ Troubsko 

ZŠ a MŠ Vranov 

ZŠ Modřice 
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MÍSTO, KDE ŽIJI 
 

metodický pokyn ke čtenářské pregramotnosti v mateřské škole  

 

Tematické okruhy projektu 

❖ Název a znak naší obce 

❖ Historie vzniku a vývoje obce, naše tradice 

❖ Významné památky, místa, instituce a osobnosti v naší obci 
❖ Příběhy a pověsti  
❖ Můj domov 

Časové období realizace projektu 

❖ leden – červen 

 

 

„Odleva napravo a potom zase zpátky. Tohle je slovo. To věta. A to zas tisíc vět. 
Jak je to pěkné sám trefit do pohádky! S básničkou potkat se a jet s ní na výlet! 
A oči pasou se. Po loukách stránek chodí a každé písmeno je malý černý květ… 

Ty stránky plachty jsou. Plachty velikých lodí. Budeš-li chtít, i s tebou obeplují svět.“ 

                                                                                                                                    (Kamil Bolek) 
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Metodiku pro území ORP Šlapanice zpracovala: Bc. Monika Čechovská   
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1. ÚVOD 

Projekt „Místo, kde žiji“ je určen pro třídy mateřské školy.  
Z každého okruhu učitelky shromažďují výtvory dětí – tzv. výstupy. Jsou v podobě: 

- textu psaného učitelkou – např. zaznamenané příběhy, které děti vymyslely, 

myšlenková mapa  

- obrázků, které děti na dané téma vytvořily, 
- objektů, např. obecní znak, 
- fotografií z akcí, z tematických vycházek. 

V měsíci červnu pak proběhnou vzájemné návštěvy dvou spolupracujících mateřských škol. 
Škola, která je hostitelská, připraví pro návštěvníky volitelný program, například: 

- výstavku výtvorů, 
- procházku k zajímavému místu v obci, 

- dramatizaci příběhu, pohádky, 
- herní aktivitu, 
- cestu za pokladem apod. 

 

Návštěva se bude konat dopoledne asi 2 hodiny. 

 

 

 

Doma 

Každý je doma, tam kde bydlí, 
kde má své místo u stolu, 

kde má svou postel a svou židli. 
Doma jsou všichni pospolu. 

 

Pes má svou boudu, krtek noru, 
zajíc má pelech ve křoví, 

vrabčák má hnízdo na javoru. 

Doma si všichni vyhoví. 
 

A šnek je doma, ať je, kde je –  

svůj dům si nosí na hřbetě. 
Ať svítí slunce nebo leje, 

                                                        je doma všude na světě.  
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2. LEDEN 

 

NÁZEV A ZNAK NAŠÍ OBCE 

❖ Název obce 

➢ Jak se jmenuje obec, ve které bydlíme? 

- děti odpovídají 
➢ Když se řekne …(uvedu jméno obce), co vás napadne? 

- myšlenková mapa tvořená nápady dětí 
➢ Proč se asi obec takto jmenuje? 

- děti vymýšlejí původ jména obce 

➢ A jak to bylo doopravdy? 

- učitelka čte nebo vypráví historii vzniku jména obce 

➢ Opiš název obce 

- děti zkouší opisovat jméno obce podle předlohy 

➢ Poskládej z písmen název obce (podle předlohy) 
➢ Kde můžeme vidět název obce? 

- děti odpovídají – na nádraží, zastávce, na úřadě, na označení institucí v obci 

apod. 

 

❖ Obecní znak 

➢ Naše obec má svůj znak 

- učitelka ukáže barevné zobrazení znaku dětem 

➢ Co na něm vidíte, popište jej. 
➢ Co asi znamenají symboly a barvy na našem znaku? 

➢ Kolektivní práce: koláž obecního znaku 

- na velkém archu papíru nebo lepence je předkreslený obrys znaku obce, děti 
vyplňují pole barevnými kousky papíru, vršky od PET lahví, textilií, mikrotenovými 
sáčky apod.) 

➢ Zkusíme si náš obecní znak nakreslit 

- kreslení podle předlohy 

➢ Poskládáme rozstříhané kousky znaku do celku 

➢ Kde můžeme náš obecní znak vidět? 

- tematická procházka po obci  
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Pomůcky: velký arch papíru a fix pro kreslení myšlenkové mapy, záznamy o původu názvu 
obce (místní kronika, publikace v knihovně, informace na webových stránkách apod.), barevný 
obrázek obecního znaku – formát A4, čtvrtky papíru s obrysem obecního znaku, připravená 
skládačka obecního znaku. 

Vzdělávací cíle:  

Dítě a jeho psychika  
Jazyk a řeč:  

− rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

− vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 
vhodně zformulovaných větách 

− učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 
Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

− rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
− osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla) 
Dítě a svět 

− seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 
vztahu k němu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy: 
- myšlenková mapa 

- dětmi opsané názvy obce 

- obecní znak: omalovánky, koláže, skládačky 
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3. ÚNOR 

HISTORIE VZNIKU A VÝVOJE OBCE,  

NAŠE TRADICE 

 

❖ Vznik obce 

➢ Jak vznikaly obce a města? 

- diskuse s dětmi o založení obcí (důležitost řek, 
cest, příležitosti k pěstování plodin nebo chovu zvířat, obchodování…) 

➢ Četba či vyprávění o založení naší obce 

 

❖ Historie obce 

➢ Jak vypadala naše obec dříve, jak nyní? 

- prohlížení fotografií, vyprávění seniorů žijících v obci – beseda o dění v obci za jejich 

mladých časů, hledání rozdílů na snímcích téhož místa v minulosti × přítomnosti 
➢ Návštěva místního muzea, knihovny 

- expozice o historii obce, hledání informací o historii obce v knihovně 

➢ Četba, vyprávění o historii a vývoji obce  
- např. jak vznikla naše škola, významné události, které se v obci staly, jaké tradice se 
v obci udržují, slavnosti v obci dříve a nyní 

➢ Dětská rozpočitadla, tanečky, básně a říkadla 

➢ Výtvarná činnost – Naše obec 

- kresba nebo malba dle fantazie dětí, můžeme děti vybídnout, aby do obrázku 
začlenily svá přání: Co bych si v naší obci přál, co mi tady chybí 

 

Pomůcky a organizace: 

Materiály s informacemi o historii obce, fotografie obce z minulosti × přítomnosti, předem 
domluvené besedy s pamětníky, spolupráce s muzeem, knihovnou, uspořádání výstavy 
fotografií obce, výstavy o životě lidí v minulosti apod., kreslené ilustrace života na vesnici 

(Josef Lada dětem, Josef Lada: Lidová říkadla, Tradiční česká zima s ilustracemi Josefa Lady, 

Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách – Karel Plicka aj.) 
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Vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho psychika 

Jazyk a řeč 

− rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 
projevu 

− naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

− popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
− chápat slovní vtip a humor 

Dítě a ten druhý 

− vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

Dítě a společnost 

− seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije 

− zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

− vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

Dítě a svět 

− vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 

 

 

 

Výstupy: 
- obrázky dětí na téma: „Naše obec“ 
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4. BŘEZEN 

 

VÝZNAMNÉ PAMÁTKY, BUDOVY, INSTITUCE  

A OSOBNOSTI V NAŠÍ OBCI 

 

❖ Památky a zajímavá místa v obci 
➢ Co si představujete pod slovem památka? 

➢ Kulturní památky jsou například – kostel, socha, zámek, hrad, 
stavba, významné místo apod.  
Máme u nás v obci takovou památku? 

➢ Četba o historii památky 

➢ Hledání zajímavých míst v obci na mapě, „čtení“ piktogramů a mapových značek 

➢ Tematické vycházky po obci  
➢ Kresba objektu v plenéru nebo podle obrázku 

❖ Budovy a instituce 

➢ Kdo se stará o naše město? Kde je obecní úřad? 

➢ Najdeme v obci lékaře, poštu, policii, hasiče, obchod, knihovnu, kulturní dům a další 
instituce nebo veřejné budovy? Děti odpovídají a seznamují se s piktogramy 

jednotlivých institucí, přiřazují povolání k piktogramům. 
➢ Hra na paměť a soustředění – zapamatování si řady slov:  

„Byl/a jsem v obchodě a koupila si čokoládu“.  
➢ Další dítě pokračuje, zopakuje předchozí větu a přidá svůj „nákup“. Takto se střídají 

další děti. 
➢ Hra „Na obchod“ – určování první hlásky ve slově 

Děti mají před sebou obrázky potravin či jiných věcí, které nakupujeme v obchodě. 
Mohou si však vybrat jen takové, které mají stejnou počáteční hlásku jako jejich jméno. 
Např. Anička si koupí ananas, honzík hrušku … 

➢ Devatero pohádek: čtení pohádek, převyprávění pohádek dětmi, kresba pohádky  
➢ Vytváření vlastní mapy obce – zakreslení budov, památek a institucí 
❖ Významná osobnost naší obce 

➢ Žil nebo žije v naší obci nějaká významná osobnost? 

➢ Seznámení s činy, které tento člověk vykonal 

Pomůcky a organizace:  
Literatura.  

Kneblová Hana, Lada Josef: Malované čtení. Poznáváme svět s Josefem Ladou,  
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Havel Jiří: Malované čtení 
Čapek Karel: Devatero pohádek  
Obrazový materiál (fotografie) památek v obci, mapa obce, piktogramy a mapové značky. 
Návštěva radnice, památek, institucí, beseda s policií, s hasiči. 
Literatura týkající se témat povolání – příběhy, básně.  

 

 

Vzdělávací cíle: 
 

Dítě a jeho psychika 

Jazyk a řeč 

− sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

− rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

− rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace 
představivosti a fantazie 

− osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla) 
− poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

− zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

 

Dítě a společnost 

− vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

− vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo 
zajímavé, co je zaujalo) 

− zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik  
 

Dítě a svět 

− orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 
v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 
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− osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a 
životní praxi 

− mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek 
v okolí dítěte 

 

 

 

Výstupy:  
- vytvořená mapa obce, 
- dětské kresby památek 

- kresby pohádky z knihy K. Čapka: Devatero pohádek 
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5. DUBEN  

 

POVĚSTI        
 

➢ Víte, co je to pověst? 

➢ Jaké postavy se v pověstech a pohádkách objevují? 

➢ Práce s obrázky pohádkových postav  
– pojmenovávání a vytleskávání slabik 

➢ Znáte nějaký příběh, který je spojený s naší obcí? 

➢ Četba pověstí spojených s místem a okolím 

➢ Převyprávění pověstí dětmi 
➢ Děti vymýšlejí příběhy, které by se mohly pojit s nějakým zajímavým místem v obci a 

okolí (např. rybník, kopec, zajímavá lokalita, bývalý lom, budova) 
Svůj příběh si nakreslí a paní učitelka jej zaznamená písemně – vznikne soubor dětských 
pověstí. 

 

Pomůcky: 

Obrázky pohádkových postav 

Literatura: 

Hulpach Vladimír: Báje a pověsti z Čech a Moravy 

Kilianová Eva: O stříbrné podkově. Pověsti z jižní a jihozápadní Moravy 

Svoboda Jiří: Nejkrásnější pověsti jižní Moravy 

Sirovatka Oldřich: Pověsti z Brna. Brněnské kolo a drak 

Marek Aleš: Mezi Svratkou a Svitavou: brněnské pověsti a legendy 

Šrámková Marta: Pod brněnskými věžemi: známé i neznámé pověsti 

Ošmera Josef: Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova 

Procházka Alois: Pověsti, paměti a příhody z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska 

 

Vzdělávací cíle 

 

Dítě a jeho psychika 

Jazyk a řeč 

− sledovat a vyprávět příběh, pohádku 



Akční plán MAP Šlapanice 2019/2020 

 

 

 

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

13 

 

− osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj 
zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, 
hudební, pohybové, dramatické) 

− projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 
film, užívat telefon 

− artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 
činnosti 

− společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní 
fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

− poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 
pohádek a příběhů 

− porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej  

ve správných větách) 

− projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 
film, užívat telefon 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

− rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

− vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

Sebepojetí, city, vůle 

− rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 
prožitky vyjádřit 

− rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
 

 

 

 

Výstupy: 
Soubor dětských pověstí – dětské kresby s textem 
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6. KVĚTEN                                                         

 

DOMOV 

 

❖ Město či vesnice? 

➢ Je naše obec město nebo vesnice? 

➢ Jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí? 

 

❖ Dům 

➢ Z čeho se staví domy? 

➢ Poslech pohádky Tři prasátka. Děti pohádku převypráví, nakreslí a zkusí také 
dramatizaci pohádky. 

➢ Jak bydleli lidé dříve? 

➢ Každý má nějaké bydlení. Kde bydlí zvířátka? 

➢ Dramatizace pohádky „Boudo, budko“ 

➢ Rozdělte se na rodinky a postavte si ve třídě svůj dům 

➢ Pohybová hra „Na domečky“ 

Děti si vyznačí v prostoru třídy svůj domeček (obruč, noviny, švihadlo…). Stoupnou si do 
něj a čekají na signál – „Je ráno a čas jít do školky“ nebo „Svítí sluníčko, jdeme na výlet“. 
Děti se procházejí v prostoru třídy. Na zvolání „Bouřka, jděte domů!“ se děti rychle 
vracejí do svého domečku. Varianty: povodeň odnesla některé domečky, kdo nemá kde 
bydlet, poprosí kamaráda o úkryt v jeho domečku. 

➢ Najděte v knize obrázek nějakého domečku. 
Děti hledají v časopisech, knihách v třídní knihovničce (nebo připravených učitelkou) 
ilustraci domu. 

 

❖ Můj domov 

➢ Kde bydlíš a jak to tam vypadá? 

Děti tvoří obrázek „Můj domov“ 

➢ Znáš své jméno a příjmení? 

➢ Znáš svoji adresu? 

Úkol pro rodiče: napište dětem na papír adresu, kde dítě bydlí. 
➢ Pohlednice z výletu 

Na vytištěné či nakreslené pohlednice děti nakreslí obrázek svého domova a diktují 
adresu, na kterou pohlednici pošleme. Pokud si sítě adresu nepamatuje, přečteme ji a 

vypíšeme na pohlednici. Poprosíme rodiče o zakoupení poštovní známky. Naplánujeme 
vycházku kolem pošty nebo poštovní schránky a pohlednice pošleme. 
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Pomůcky: 
Obrázky vesnice × města, text pohádky Tři prasátka (případně CD), a pohádky O budce, 
pomůcky (kostýmy, čepičky) pro dramatizaci, knihy a časopisy s ilustracemi různých druhů 
domů, připravené pohlednice. 

Literatura: 

Kovář Petr: Domeček, domek, dům 

Nepil František: Podívánky 

 

 

Vzdělávací cíle: 
 

Dítě a jeho tělo 

− rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

− rozvoj a užívání všech smyslů 

− rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
 

Dítě a jeho psychika 

Jazyk a řeč 

− rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

− přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

− grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

− prohlížení a „čtení“ knížek 

− učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

− osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 
čísla) 

− chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, 
léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat 
v čase 

− učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 

− vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

Sebepojetí, city, vůle 

− poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
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Dítě a ten druhý 

− vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

− rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

− rozvoj kooperativních dovedností 
− hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, 

půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. 

− činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce 

rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), 
mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

− kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 

 

Výstupy: 
Dramatizace pohádek Tři prasátka a O budce, dětské výtvory na téma „Můj domov“ 


