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Implementační projekt Spolupráce organizací neformálního vzdělávání / propojování 

formálního a neformálního vzdělávání 

 
Anotace výzvy pro školy v mikroregionu Hustopečsko – základní školy a mateřské školy 

 

Název „Z Bílých Karpat na Pálavu“ 

 
V rámci realizace projektu vyhlašujeme podporu školám v pořádání tematicky 

zaměřených aktivit na vzdělávání a zprostředkování poznání zajímavostí o regionu, 

propojením formálního a neformálního vzdělávání, s cílem posílení regionální identity 

žáků. 

 

Ekocentrum Trkmanka připravilo nabídku programů s environmentální tématikou pro školy 

v Mikroregionu Hustopečsko s využitím přírodního a kulturního bohatství v oblasti působení 

mikroregionu pro mateřské školy a s rozšířením pro základní školy i na oblasti Bílých Karpat 

a Pálavy. Programy povedou ke zvýšení znalostí o přírodě a uvědomění si základních 

ekologických souvislostí. 

 

Program PŮDA 

Že i pod zemí je život, o tom se můžou děti přesvědčit v programu s názvem půda, který je 

plný zajímavostí. Kolik života se nachází pod zemským povrchem, jaké živočichy tam 

můžeme objevit, jak vypadají a co vše se tam může skrývat. Jak jsou nám užiteční a v čem 

člověku pomáhají a čím nám jsou prospěšní a naopak čím můžou škodit?  

 

Program ZAHRADA/LOUKA 

Děti se seznámí se zahradou/loukou, která má plno krás a ukazuje nám rozmanitosti přírody.  

Řekneme si, s čím vším se můžeme na zahradě setkat.  Jaká je důležitost procesu opylování a 

jak je to přínosné pro nás. Co všechno by bez hmyzu a opylování nebylo. Přiblížíme si život 

včel samotářek, motýlů a různých druhů brouků.  

 

Projekt by měl mít dopad na děti, žáky a pedagogy. Po dobu realizace projektu plánujeme 

podpořit 33 skupin po max. 30 dětech.   

 

Důležitá je aktivní účast zapojených cílových skupin na dané aktivitě. Škola jako žadatel 

získá zdarma realizaci vybraného environmentálního programu od Ekocentra Trkmanka. 

Finanční prostředky na realizaci těchto akcích budou poskytnuty z projektu, jehož 

realizátorem je Mikroregionem Hustopečsko. 

 



Na základě tohoto pilotního ověření jednotlivých programů a po zapracování zkušeností 

z praxe budou programy školám nabízeny za úplatu (možná úhrada projektového dne ze 

šablon apod.). 

 

Žadatel se při podání žádosti zavazuje, že v případě realizace podpořené aktivity bude při 

propagaci této akce použita povinná publicita: logo EU, MŠMT nebo text, že aktivita byla 

realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II, 

popř. zkráceně MAP pro SO ORP Hustopeče II. Reg. č. projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652.  

Žadatel se současně zavazuje pořídit a archivovat jmennou prezenční listinu (vzor je v 

příloze výzvy) ke každé realizované aktivitě pořadateli Ekocentru Trkmanka po dobu do 31. 

12. 2033. Realizátorovi pak pro uložení k dokladům projektu podepsat čestné prohlášení, 

obsahující jméno a podpis zodpovědného pedagoga, statutárního orgánu školy a údaj o počtu 

zúčastněných dětí nebo žáků s informací, že prezenční listina je uložena ve škole. 

 

Přihlášky budou školy podávat elektronicky na formuláři Žádost o realizaci projektu, který 

je přílohou výzvy, na adresu: info@maphustopecsko.cz, rozhodující bude datum a čas 

doručení.  

Následně přihlášku podepsanou ředitelem školy zašlou poštou na adresu: Mikroregion 

Hustopečsko, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče. Na obálce bude uveden text: 

Implementační projekt Z Bílých Karpat na Pálavu. 

 

Termín k podávání přihlášek je stanoven na období, které začíná 22. 10. 2019 od 8:00 

hod. a končí 31. 10. 2019 do 12:00 hod. Pokud bude přihláška splňovat veškeré náležitosti, 

bude rozhodujícím kritériem pro zařazení žádosti okamžik jejího doručení e-mailem. V 

případě převisu poptávky bude posouzeno dosavadní aktivní zapojení školy či jejich 

pracovníků do realizace projektu MAP a při udělování podpory bude postupováno do 

vyčerpání daných finančních prostředků na tento projekt. 

 

Realizace projektu může proběhnout nejdříve od 1. 11. 2019, nejpozději do 30. 4. 2022. 

Konkrétní termín realizace bude s žadatelem projednán s dostatečným předstihem. 

 

 

 V Hustopečích 14. 10. 2019                                            Realizační tým projektu MAP II 
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