
 

 
 

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. října 2019, 9:00 hod    

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

 

Personální informace_změna   

R.Raflová předložila Michalu Zichovi Dohodu o ukončení pracovního poměru k 31.10.2019, kterou 

podepsal. Pozice hlavního manažera se musí obsadit co nejdříve novou posilou.  

Výzvy na malé projekty spolupráce pro školní rok 2019/2020 
Bylo podáno celkem 16 žádostí z 26 možných. Z tohoto důvodu se prodlouží termín přijímání žádostí 
do 18.10.2019. E.Bauerová pošle školám informativní email. Doplní také do Rozhodnutí, která se 
budou posílat školám, přesnější pokyny ohledně zasílání povinných dokumentů a zašle ke kontrole 
M.Hradilové a R.Raflové. 
 

Řídící výbor 
E.Bauerová pošle co nejdříve členům ŘV pozvánku s tím, že program bude následovat. M.Zich 
připraví program (aktualizace strategického rámce, seznámení s aktivitami projektu, aj.). Datum 
konání 14.11.2019 ve 13 hod na EKC Trkmanka Velké Pavlovice. 

Spolupráce s městskou policií Hustopeče 
D.Pudilová kontaktovala MP s žádostí o spolupráci se školami a OSPOD. Zatím bez reakce. 

Webové stránky 

D.Pudilová si domluví schůzku s panem Dvořákem, ohledně spolupráce a fungování webovek. 

SYPO - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů  

Členka PS čtenářská gramotnost, R.Bláhová je členkou SYPO - krajský kabinet. Navštíví PS 

(matematická gramotnost, rovné příležitosti), aby předala informace. Bude také pozvána na další RT. 

IROP+MAS - výzva k vybudování přírodní zahrady 

M.Zich sdělil, že ředitelka ZŠ a MŠ Uherčice do týdne dostane výzvu k doplnění žádosti. 

Z Bílých Karpat na Pálavu 

Pomůcky jsou téměř nakoupené, lektoři zajištěni, anotace nachystané, pracovní listy se připravují, 

autobusy objednané. Z.Dvořáková připraví informační dopis pro školy, M.Hradilová doladí a 

E.Bauerová rozešle.  

Pomůcky budou označeny logem, názvem a číslem projektu. Z.Dvořáková. 



 

 
 

 

Sady nářadí - polytechnická výuka 

Sady jsou objednané. Avizovaný seminář pro MŠ a lektorky z EKC Trkmanka s názvem "Polytechnická 

výuka v praxi" se bude konat 31.10.2019 v MŠ Školní Hustopeče, lektor Jaroslav Martínek. 

E.Bauerová pro něj připraví novou DPP.    

Projekt LOKOMOCE 

M.Hradilová informovala - je určený pro MŠ, je veden odborníky z Olomouce, kteří pořádají 

akreditované workshopy, jezdí také do mš. Jedná se o cvičení s dětmi a rodiči, správné držení těla. V 

příštím roce by se  uspořádal také pro MŠ v našem regionu. 

Seminář - Sebereflexe učitele 

Původní plánovaný termín 4.11.2019 se ruší, lektor Ing. Jiří Halda nabídl nový, a to 6.1.2021. 

D.Pudilová zadá do kalendáře na webových stránkách. 

Neuro-vývojová stimulace 

Tento seminář se prozatím odkládá. E.Bauerová sdělí lektorce Mgr. Volemanové. 

 

Další schůzka RT_čtvrtek 7. listopadu 2019 v 9:00 hod, místo bude upřesněno.    

 

Zapsala: Eva Bauerová 
14.10.2019 


