
 

 
 

PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II 

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Pracovní schůzka realizačního týmu MAP Hustopečsko 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  

 

Termín konání:  20. března 2019, 12:30 hod    

Místo konání:    Ekocentrum Trkmanka, Hlavní 1/1, Velké Pavlovice 

 

* ŽOP a ZOR  

Zich informoval, že žádost o platbu a zpráva o realizaci byly schváleny ze strany ŘO. 

 

* PS Čtenářská gramotnost  

Pudilová informovala o vytvoření dvou druhů letáků pro rozvoj dítěte s názvem "Rozvoj řeči", 

a to od 0-3 let a 3-6 let. Bauerová je rozešle do škol a na obecní úřady (emailem). V tištěné 

podobě by se pak předaly starostům obcí na schůzi DSO Mikroregion Hustopečsko, a dále do 

ordinací dětských lékařů. Zich zjistí cenu tisku v nákladu 500 ks a 1000 ks. Leták bude také 

zveřejněn na www.rozvojditete.maphustopecsko.cz. 

 

- Seznam doporučené četby pro děti 

Zaměstnankyně knihovny Velké Pavlovice, Dana Růžičková a Lucie Gawlová, vytvořily seznam 

doporučené četby pro děti v různém věkovém rozmezí. Bude zveřejněn na 

www.knizky.maphustopecsko.cz. Později bude vytvořen leták.     

 

* Obec přátelská rodině a seniorům  

Raflová informovala o výzvě MPSV, žadatelem je obec, jedná se o 100% dotaci. Bližší 

informace zašle Hradilové. 

  

* Školy a OSPOD spolupracují 

Pudilová informovala o blížíce se schůzce (26.3.2019), zatím je přihlášeno cca 20 zájemců. 

(Bauerová telefonicky připomene nepřihlášeným zástupcům škol). Raflová zmínila a zkusí 

zajistit možnou účast hustopečské kabelové televize HTV. 

Bauerová vytvoří obecnou DPP pro zapojené zaměstnance OSPOD do aktivit MAP a emailem 

zašle Pudilové.    



 

 
 

Dále Pudilová informovala, že členka pracovních skupin čtenářská gramotnost a matematická 

gramotnost Jana Pláteníková, chce pokračovat ve spolupráci pouze v PS matematická 

gramotnost. Novým členem PS čtenářská gramotnost se stane Mgr. Renata Bláhová, 

zástupce ředitele gymnázia V. Pavlovice. Bauerová připraví DPP. 

 

* Kariérové poradenství 

Kynclová informovala o zapojení 4 - 5 škol  (Velké Němčice, 2x Hustopeče, Velké Pavlovice). 

 

* Seminář - Psychologický profil dítěte předškolního věku (4.3.2019) 

Bauerová informovala o proběhlém semináři, který lektorovala Mgr. Lenka Bínová. Kapacita 
byla naplněna a zpětná vazba byla velmi pozitivní. V únoru 2020 je domluven další seminář 
na téma "Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění grafomotorických 

obtíží". 

  

* Veletrh firem 2019  

Pudilová informovala, že by se veletrh mohl konat v sokolovně v Šitbořicích nebo v 
prostorách společnosti MOSS  v Hustopečích v měsíci říjnu, a bude určen pro žáky 8. a 9. tříd, 
doprava bude zajištěna.  

Firmy, které by se oslovily: 

Kovo Staněk Brumovice, Pramos Šitbořice, Lomax Bořetice, Blanář Brumovice, Otáhal Kobylí, 
Gotberg Popice, Sonberk Popice, Mlýn Pouzdřany, Moss Hustopeče, Agrotec Hustopeče, 
Lindab Hustopeče, Farma Bíza Starovičky, Madekop Vrbice, Vysto Kobylí, Furch Velké 
Němčice, Hantály V. Pavlovice, Berendsen V. Pavlovice, Thermal Trend Starovičky, hotel 
Kurdějov, hotel Lotrinský V. Pavlovice, Město Hustopeče (jako státní správa), Agro Maryša V. 
Němčice, Šlechtitelská stanice vinařská V. Pavlovice, řemesla - umělecký kovář aj. kosmetický 
salon ... atd.  

 

Další schůzka RT – pondělí 29. dubna 2019, v 9:00 hodin ve Velkých Pavlovicích  

(areál Hantály).   

 

Zapsala: Eva Bauerová 

20. března 2019  


