
 

 
 

 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:  19. ledna 2021, v 9:00 hod    

Místo konání:    on-line    

 

ZOR 

V.Holečková sdělila, že ZoR i ŽoP byly schváleny, tentokrát bez připomínek.    

 

Dohody 2021 

Dohody byly na shromáždění starostů schváleny a jsou připraveny pro členy RT a PS k podpisu.  

 

MAP III 

Zapojení do MAP III bylo v prosinci na shromáždění starostů schváleno. E.Bauerová připraví Souhlasy 

škol se zařazením do MAP III.  

 

D.Pudilová  

Informovala o on-line veletrhu Úspěch pro každého žáka, kterého se zúčastní. 

Aplikace Mentimeter – prověří funkčnost, zakoupení licence. Využití např. k organizaci pub kvízů atd. 

Dne 18. února 2021 bychom uspořádali Interaktivní webinář pro rodiče „Vaše dítě jako tvůrce 

v digitálním světě“, lektorka 5.200 Kč. Vytvoří informační letáček. 

 

Semináře Mgr. Jiřina Bednářová 

9. 2. a 10.3  proběhnou on-line semináře (téma problematika čtení, psaní, počítání …) 

Na duben se plánují další témata. Osvědčení vytvoří elektronicky D.Pudilová, R.Raflová zajistí el. 

podpisy. E.Bauerová vytvoří pro J.Bednářovou DPP na rok 2021 (210 Kč/hod). 

 

Dále informovala o mezinárodním projektu DIGI ME, kdy škola může získat 100 tis. Kč na IT techniku. 

Zapojí se pravděpodobně ZŠ Nádražní Hustopeče. Vytvoří se promo pro MAP. 

 

Byla zaplacena hrazená reklama na FB. 

 

Technický karavan – MAP bude zapojen do projektu Lužánek „polybus“ . Jedná se o dodávku 

s obsahem polytechnické výuky pro MŠ  a 1. stupeň. V rámci projektu budou navštíveny naše 

malotřídky. 

 



 

 
 

 

M.Hradilová 

Informovala k Putování s Mapíkem, že byla již vybrána varianta Mapíka, čekáme na barevné 

zpracování od P.Horáčka. Pracuje na přípravě vzorové trasy. 

 

Šablony III 

Pro školy jsou otevřené Šablony III, žádosti se mohou posílat do 30.6.2021. Je možný souběh 

realizace šablon II a III, ale nesmí se realizovat souběžně stejné šablony. 

 

Výzvy JMK pro školy 2021 

Výběr připravila E. Bohutínská, M.Hradilová pak přichystala k rozeslání do škol a zveřejnění na webu a 

FB. Termín pro podání žádostí 15.2. až 1.3.2021. 

 

R.Raflová nadhodila možnost požádat o dotaci týkající se environmentu (např. voda v krajině) ve 

spolupráci s EKC Trkmanka. Žádost musí být podána do 1.3.2021 na JMK. Návrhy na příštím RT. 

 

Z Bílých Karpat na Pálavu 

Z.Dvořáková zašle nabídku do MŠ – návštěva zahrady na EKC již nyní.  

Výlety na Pálavu se začnou uskutečňovat ihned jak situace dovolí. 

 

WEB  v rámci Regionální identity – zajímavá místa regionu 

Webové stránky se připravují, budou ve formě „dlaždic“, každá bude obsahovat určité téma (příroda, 

kultura … atd.) Z.Dvořáková zašle názvy jednotlivých dlaždic.  

Bude zpracováno tak, že se při výběru např. dlaždice s názvem Historie, objeví nějaké konkrétní téma 

s poznámkou, které obce se to týká. 

 

R.Raflová navrhla, abychom zjistili jaký je stav v jednotlivých školách týkající se pokrytí IT techniky 

v době distanční výuky, a také možnosti jejího zapůjčení do jiných škol.       

Zajistí R.Raflová a E.Bauerová. 

 

E.Bauerová informovala o plánovaném školení na rok 2021 

- Mgr. Lenka Bínová – webinář „Kritéria školní zralosti“ – 8.2.2021 

- Mgr. Lenka Bínová – webinář „Rozvoj řeči, předcházení logopedickým vadám – 13.4.2021 

- Mgr. Jiří Halda – „Sebereflexe učitele“  bylo odloženo z 6.1.2021 zatím na neurčito. 

 

V.Holečková zajistí, aby pan Dvořák na webu propojovat aktuality s kalendářem. 

 

 

    

Zapsala: Eva Bauerová 

21.1.2021  


