
 

 
 

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:  10. června 2019, 9:00 hod    

Místo konání:    Hantály a.s., Tovární 22, Velké Pavlovice 

 

Workshop - Mateřské školy nově v polytechnické výuce   

Hradilová informovala o setkání  na EKC Trkmanka Velké Pavlovice. Celkem se zúčastnilo 12 

pedagogů z 9 mateřských škol. Lektorovali  Ing. Jaroslav Martínek, MAS Brána Brněnska (praktická 

práce se dřevem, výroba letadla a lodě) a Jana Šebestová, EKC Trkmanka (prezentace akce Z bílých 

Karpat na Pálavu). Zpětná vazba velmi dobrá.  

Doporučení: pořádat semináře zaměřené na ředitelskou problematiku,  jako je legislativa, vedení 

kolektivu, motivace ....  

Návrh: skvělá lektorka Věra Krejčová, Pedagogická fakulta Hradec Králové - témata individualizace ve 

vzdělání apod.  

Hradilová navrhla, že bychom mohli pro zúčastněné MŠ + EKC pořídit sadu nářadí (á cca 10 tis. Kč) a v 

jedné větší MŠ uspořádat praktický seminář pro pedagogy a děti pod vedením pana Martínka. 

Zúčastnili by se lektoři z EKC a ti by pak mohli pro naše MŠ tyto praktické semináře pořádat. Pan 

Martínek požaduje 600,- Kč za hodinu, což je dost pro nás i pro naše MŠ.   

 

Je potřeba uspořádat také setkání ředitelů ZŠ - management pro ředitele, cca březen 2020.  

Zajistí Zich.  

Pro ZUŠ je nutné připravit také nějakou aktivitu - např. výchovné koncerty pro školy apod. Vzor 

možný u ZUŠ Židlochovice.  Cílem je motivovat děti ke hře na nějaký hudební nástroj.  Zjistí Zich ve 

spolupráci s Raflovou. 

 

Vzdělávací kurz - Pedagogická diagnostika a stimulace dítěte předškolního  a mladšího školního věku 

Pudilová informovala o připravovaných kurzech, které budou rozděleny do čtyř termínů pro čtyři 

oblasti mikroregionu. Lektorkou bude Mgr. Jiřina Bednářová, místo konání hotel Amande Hustopeče. 

9.9.2019 - oblast Hustopečsko 

10.9.2019 - oblast Kloboucko 

11.9.2019 - oblast Velkopavlovicko 

30.9.2019 - oblast Velkoněmčicko 

Bauerová rozešle pozvánky pro jednotlivá území, zašle Pudilová. 

 



 

 
 

 

Školní hry a pomůcky 

Půjčování mezi školami začne v září 2019. Poslední Klokanův kufr byl dodán do MŠ Šitbořice. Zbývá 

zajistit předávací protokol. (Pudilová) 

Nové výzvy na malé projekty spolupráce v regionu pro školy na rok 2019/2020  

Budou zveřejněny cca v září 2019. Je potřeba upravit výzvu Z malotřídky do velké školy, která měla u 

úplných ZŠ velmi malý ohlas. Upravit ji se zaměřením na přechod z MŠ do ZŠ.  

 

Zpravodaj   

Pudilová vytvoří do konce června.  

 Webové stránky 

Zich pourguje pana Dvořáka, aby pravidelně zveřejňoval  a aktualizoval informace na webu MAP - 

knihovny, apod.   

Neuro-vývojová stimulace 

Bauerová informovala o zamýšleném semináři, lektorka Mgr. Marja Volemanová z institutu neuro-

vývojové terapie a stimulace.  Seminář sestává: 

* Jednodenní úvodní kurz - max kapacita 15 účastníků, cena 34.800 Kč + cestovné 

* Dvoudenní kurz - max 15 účastníků, 64.800 Kč + cestovné a ubytování. 

Cena je poměrně vysoká, byla by možnost, že by zájemci o tento seminář mohli použít finance ze 

šablon či z DVPP.  Veškeré vedlejší náklady by byly hrazeny z MAP.  

Informační email s touto nabídkou a vysvětlením (Hradilová) bude rozeslán do škol (Bauerová).  

 

 

Další schůzka RT – pondělí 26. srpna 2019 ve 13:00 hod ve Velkých Pavlovicích  

(areál Hantály).   

 

Zapsala: Eva Bauerová 
11. června 2019    


