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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINY REGIONÁLNÍ IDENTITA 

č. 4 
 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  

 
 

Termín konání:  16. prosince 2019,  ve 14 hodin  

Místo konání:     Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Velké Pavlovice  

Přítomní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omluveni: 

 

Obsah jednání: 

 
1. Projekt RI – Z Bílých Karpat na Pálavu 

- Témata Půda a Živá zahrada/louka  

- V termínu podáno 22 žádostí o podporu v projektu RI 

- Většina žádostí splnila podmínky výzvy. Se školami, které podaly z důvodu velikosti, co 

do počtu žáků, více žádostí, proběhne osobní jednání a o výsledku bude pracovní skupina 

informována emailem. 

- Žadatelé jsou osobně kontaktováni a následně obdrží písemné potvrzení. 

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 další schůzce PS bude představen naplánovaný harmonogram realizace jednotlivých 

programů v období trvání projektu – pracovní skupina bude na svých schůzkách 

pravidelně zástupcem ekocentra informována o průběhu. 

 

 

2. Téma Regionální identita 

- Diskuse o tématech, možnostech a způsobech sběru informací a dat – využití zdrojů 

mateřských a základních škol - realizace projektových dnů na vybraná témata – využití 

zdroje pro další zájemce, případně dopracování nebo získání inspirace pro další tvorbu 

- Forma regionálních učebnic – webová prezentace – popis, pracovní listy, doporučení 

pomůcek 

- Na další schůzku zjistit a připravit konkrétní návrhy, kontakty, doporučení 

- Na další schůzce zpracovat způsob prezentace a uvedení v život nové části projektu 

Regionální učebnice 

 

3. Termín dalšího setkání 3. února 2020 ve 14:00 hod. na Ekocentru Trkmanka 

 

 

 
 
 

 


