
 

 
 

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:  15. ledna 2020, v 9:00 hod    

Místo konání:    MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2, kancelář Mikroregionu  

 

Popis potřeb škol 

E.Bohutínská zpracuje pro jednotlivé školy údaje z prvního dotazníku a během února jej E.Bauerová 

rozešle. Vypracuje také pro ředitele škol DPP (2x _ 170 Kč x 18 = 6.120 Kč).  

Kvíz pro žáky 

D.Pudilová navrhla uspořádat pro žáky "kvíz", na který by se mohli připravovat v družinách v rámci 

sdílení pomůcek a her. Domluví se s pedagogy, kteří mají správu pomůcek na starosti.  

 

Setkání s lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou 

D.Pudilová informovala, že učitelé ze základních škol, 1. stupeň, mají zájem o setkání s J. Bednářovou. 

Proběhlo by 17.4.2020. Zajistí prostory a pozvánky. 

 

 Webové stránky - fotky 

Z.Dvořáková a E.Bauerová vyberou fotografie z akcí v rámci MAP , které budou uveřejněny na webu. 

 

Veletrh firem 

V tomto roce se veletrh firem uskuteční 23. června 2020.  

 

Veletrh neziskových organizací  

Uskuteční se ve dnech 10. září 2020 (Pavučina Hustopeče) a 17. září 2020 (Klobouky u Brna). 

 

Polytechnika pro 1. stupeň ZŠ  

D.Pudilová má za úkol najít námět pro polytechnickou výuku pro 1. stupeň ZŠ. 

 

Nová akce v rámci PS Regionální identita  

Byla by vytvořena webová stránka, kde by byly ke stažení metodické tématické pracovní listy pro 

potřeby škol. 

 



 

 
 

 

Z Bílých Karpat na Pálavu  

Z.Dvořáková sdělila, že se školami se již domlouvají konkrétní termíny. Je potřeba vytvořit 

harmonogram.  

 

Workshop pro učitele - oční stres 

J.Pláteníková, členka PS Matematická gramotnost by ráda uspořádala workshop pro pedagogy (MŠ a 

1.-5. ročník ZŠ) na téma "Oční stres" ... oční funkce, ortoptika atd. V rámci výměny zkušeností mezi 

pedagogy. 

 

Seminář pro ředitele škol  

V.Holečková má za úkol vymyslet zajímavé téma pro ředitele škol. Např. bezpečnost v kybernetickém 

prostoru, legislativa ... např. cz.nic. Jednalo by se o dvoudenní akci, ubytování na EKC Trkmanka. 

Z.Dvořáková zjistí volné termíny - duben, květen. 

 

Zpravodaj 

D.Pudilová informovala o novém zpravodaji ... Hotový by měl být během února. 

 

Workshop s rodiči 

MŠ V.Němčice mají v rámci podpořených akcí téma Edukativně stimulační skupinky. Na základě 

těchto setkání by se uspořádal workshop s rodiči. M. Hradilová vytvoří prezenční listinu. 

 

Další schůzka RT_proběhne ve čtvrtek 6. února 2020 v 9 hodin, kancelář Mikroregionu Hustopečsko.  

    

Zapsala: Eva Bauerová 

20.1.2020  


