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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINY REGIONÁLNÍ IDENTITA 

č. 2 
 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  

 
 

Termín konání:  13. května 2019,  ve 14 hodin  

Místo konání:     Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Velké Pavlovice  

Přítomní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omluveni: 

 

Obsah jednání: 

 

1. Přivítání hosta – paní Mgr. Michaela Hradilová, realizační tým MAP Hustopečsko 
 

2. Projekt RI – Z Bílých Karpat na Pálavu 
 

- Diskuse nad vybranými tématy 
- Způsob prezentace nabídky, způsob výběru škol – definovat ve spolupráci s RT výzvu 
- Pomůcky – návrh zpracovat podobná pravidla jako např. u Klokanova kufru – majitelem 

bude Ekocentrum Trkmanka, které bude rozhodovat o zapůjčení a povede si evidenci 
(případně rezervační systém) 

č. Jméno a příjmení účastníka  Pozice 

1. Zita Dvořáková vedoucí pracovní skupiny 

2. Eva Bauerová Volnočasové aktivity - rodiče 

3. Brigita Petrášová starostka, regionální a volnočasové aktivity 

4. Mgr. Eva Drienková zástupce školy 

5. Mgr. Anna Hlávková zástupce školy 

6. Mgr. Petr Fridrich SVČ Pavučina – volnočasové aktivity 

7. Petra Válková Volnočasové aktivity - rodiče 
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- Na příští setkání zajistit prezentaci a představení pomůcek, včetně návrhů anotace 
programů 

 
3. Téma Regionální identita 

- Široká diskuse a ještě širší portfolio oblastí – přírodní bohatství, legionáři, zvyky a 
obyčeje, kroje … 

- Již nyní víme, že v rámci projektu dojde ke sběru informací a dat, které by bylo dobré 
využít pro další praxi, zvážit systém sběru a následné použití 

- Zamyšlení se nad tvorbou Regionální učebnice – pracovní verze 
o Samostatný web Regionální učebnice Mikroregionu Hustopečsko – samostatné 

regionální učebnice s možností vytváření a vkládání dalších s dostupností pro 
pedagogy MŠ a ZŠ, SVČ, družiny 

o Inspirace – Ekocentrum Chaloupky: 
 zajištění CD se vzory Regionálních učebnic a rozeslání členům PS RI 
 zjištění nabídky vč. ceny semináře pro ředitele škol a starosty, členy PS RI 
 prověření možností získání finančních prostředků na realizaci semináře 

 
 

4. Termín dalšího setkání 2. 9. 2019 ve 14:00 hod. na Ekocentru Trkmanka 
 

 

 

 
 
 

 


