
 

 
 

 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. prosince 2020, v 9:00 hod    

Místo konání:    EKC Trkmanka Velké Pavlovice   

 

ZOR 

V.Holečková informovala o přípravě ZoR a ŽoP, musí být hotové do 31.12.2020. M.Hradilová zpracuje 

textovou část ZoR. 

 

Dohody 2021 

E.Bauerová připraví dohody členů RT pro rok 2021 ke schválení na shromáždění starostů a následně 

připraví k podpisu. Připraví také dohody pro členy jednotlivých PS. 

 

MAP III 

Je nutné na shromáždění starostů schválit zapojení obcí do projektu MAP III (OP VVV 02_20_082), 

Shromáždění se uskuteční 18.12.2020. 

E.Bauerová připraví tiskopis „Souhlas se zařazením školy do MAP III“ pro každou školu v regionu s již 

předvyplněnými údaji. Následně bude zaslán el. poštou do škol vč. informačního dopisu (vytvoří 

M.Hradilová).  

 

Obrázky z mojí obce 

Soutěž se prodlužuje, sdíleno na FB (bylo asi 250 shlédnutí). Výtvarné práce se budou shromažďovat 

v kanceláři Mikroregionu Hp u E.Bauerové, případně se mohou odevzdávat na podatelně města Hp. 

Zajistí E.Bauerová. 

 

Putování s Mapíkem (Jesenický patriot) – předložen a diskutován návrh poznávací hry pro děti a 

žáky škol: 

- 3 oblasti – Hustopečsko, Velkopavlovicko, Kloboucko 

- asi 4 výzvy, v každé 3 poznávací trasy 

- 2-3 zastavení na trase  

- zapojení rodičů 

Grafický návrh Mapíka zpracuje Petr Horáček. Připraví a zajistí M.Hradilová. 

Na jednotlivých PS popřemýšlet nad trasami, jaká zajímavá místa navštívit. 



 

 
 

Nabídne se jako „hotový balíček“ a školy si již soutěž zorganizují samy pod záštitou MAP. Následně 

nám předají výstupy, vyhodnotíme a zajistíme odměny.  

 

 

Z Bílých Karpat na Pálavu 

Projekt se snad už konečně rozjede na jaře. Od února by alespoň MŠ navštěvovaly zahradu na EKT 

Trkmanka.    

 

Plánované akce na rok 2021 – další budou zařazovány aktuálně podle vývoje epidemie 

- pojízdná učebna  

- turnaj ve stolním tenise 

- „Pub“ kvíz v knihovnách 

- participativní rozpočty (děti navrhnou co by se v jejich obci dalo vylepšit, vítězný projekt se 

podpoří) 

- work campy na Ekocentru Trkmanka  

 

 

  

    

Zapsala: Eva Bauerová 

20.12.2020  


