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
V RÁMCI PROJEKTU MAP II HUSTOPEČSKO
Pracovní skupina Projektová kancelář
Účastníci jednání: členové pracovní skupiny – viz. prezenční listina
Datum, čas, místo: 10. 9. 2020, 11:00 hod., areál CVČ Pavučina, Hustopeče

Program:
1. Informace o činnosti RT a o dění v projektu - podá M. Hradilová
2. Informace o dotačních možnostech podle přidělených dotačních programů pro školy
– E. Bohutínská, M. Poštolková, M. Hradilová
3. Lokomoce v mateřských školách – informace o průběhu realizace – M. Hradilová
4. Workshop pro ředitele základních škol – termín 16. a 17. 10. 2020, Trkmanka Velké
Pavlovice – informace o přípravě podá M. Hradilová
5. Workshop pro ředitelky MŠ – jaro 2021 – M. Hradilová, B. Nešporová
6. Různé, diskuze
Průběh jednání:
Ad 1) M. Hradilová
Členové PS byli informováni o činnosti RT v době od 28.5.2020.
Seznámení s výtvarnou soutěžní přehlídkou pro děti z MŠ a žáky ZŠ Obrázky z mojí obce.
-

Scénář soutěže připravila M: Hradilová s učitelem Vv na ZŠ Kobylí, který je odborným
garantem soutěže.

-

Informace do škol rozeslána mailem k rukám ředitelů, vytištění letáky jsou rozdávány
v Hustopečích a Kloboukách v rámci Dní plných aktivit pro děti. Pedagogům, kteří děti
doprovázejí, rodičům v odpoledních hodinách.

-

Informace vyvěšeny maphustopecsko.cz, informace vyjde v Hustopečských listech.

-

Průběžně budou distribuovány do škol a obcí v mikroregionu

Ad 2) M. Poštolková, E. Bohutínská, M. Hradilová
Všechny budou sledovat vyhlašované dotační tituly podle svého zaměření a informaci
rozesílat prostřednictvím M. Hradilové školám.

O šablony III nově požádala MŠ Kobylí (realizovali pouze šablony I) a MŠ Vrbice (šablony
dosud nerealizovali vůbec). MŠ Kobylí a MŠ Pastelka Hustopeče realizují od 1.9.2020. Žádosti
zpracovala M. Hradilová
Ad 3) M. Hradilová
Lokomoce v mateřských školách – zapojeny v projektu zůstaly MŠ Velké Pavlovice a Velké
Němčice, 3. Seminář se bude konat 11.9.2020 ve Velkých Pavlovicích, Ekocentrum Trkmanka.
Ad 4) M. Hradilová
Ředitelům ZŠ byla rozeslána pozvánka s přihláškou na workshop ved. pracovníků základních
škol 16. a 17. 10. 2020 ve Velkých Pavlovicích. Zatím přišla pouze jedna přihláška. Pokud
nebude ze strany ZŠ dostatečný zájem budou pozvány i ředitelky MŠ. Lektoři jsou opravdu
kvalitní, byla by škoda akci neuspořádat.
1. Akreditovaný vzdělávací seminář zaměřený na strategické řízení – lektorka Ing. Renata
Skýpalová Ph.D., rozsah 3x45 min.
2. Diskuze u kulatého stolu – jak strategicky řídit školu
Sobota:
1. Rizika virtuální komunikace – školitel Slavoj Raszka je lektorem celorepublikového projektu EBezpečí, účastníci obdrží osvědčení. Časový rozsah 4 x 45 min. Představa o problematice je
vytvářena na základě modelových situací i skutečných kauz.
2. Kulatý stůl – neformální výměna zkušeností, hodnocení akce, pro zájemce možnost prohlídky
Ekocentra a představení výukových programů
Ad 5) B. Nešporová
Zatím ředitelky MŠ neposlaly své náměty na plánovaný workshop na jaro 2021. Návrhy i s tipy na
vhodné lektory pošle mailem M. Hradilové v průběhu října, až shromáždí požadavky a náměty

Ad 6)
Diskuze probíhala k jednotlivým bodům přímo.
Další jednání PS bude svoláno na začátek měsíce listopadu 2020.

V Prušánkách 11.9.2020

Zapsala: Michaela Hradilová

