
 

 
 

 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:  18. února 2021, v 9:00 hod    

Místo konání:    on-line    

 

Souhlasy škol se zapojením do MAP III 

E.Bauerová zaslala do ZŠ, MŠ a ZUŠ informační email spolu s tiskopisem souhlasu.  

Do 19.2.2021 mají školy zaslat vyplněný souhlas (prozatím emailem). Zřizovatelé škol – obce, již 

souhlas se zapojením schválily. U těch škol, kde je zřizovatelem JmK, zjistí na koho se obrátit, 

V.Holečková. D.Pudilová dá info na FB a web o přípravě do MAP III. 

 

IT do škol 

O zapůjčení IT projevila zájem ZŠ Klobouky u Brna a ZŠ Hustopeče Komenského. V.Holečková 

provede průzkum trhu (osloví cca 3 dodavatele IT), dle nabídky bude vybráno a zakoupeno 10 až 13 

notebooků. Tyto budou na základě předávacího protokolu dlouhodobě zapůjčeny na výše uvedené 

školy. Po skončení projektu jim budou darovány.  

  

Putování s Mapíkem 

M.Hradilová předložila návrhy tras výletů do jednotlivých výzev. Dále bude dopracovávat. 

Celková organizace soutěže bude prodiskutována v návaznosti na připravené trasy. Zatím se situace 

jeví tak, že se trasy Mapíka v nějaké podobě využijí v PS Regionální identita, kde se připravují 

pracovní listy k poznání regionu.  

 

Obrázky z mojí obce 

Do soutěže se zatím zapojilo cca 10 škol. V polovině března bude připomenut blížící se konec termínu 

k podávání výtvarných dílek. E.Bauerová vytvoří DPP pro Petra Horáčka za provedenou práci při 

vyhodnocení soutěžních prací a přípravě putovní výstavy. DPP zahrne i práci na zpracování návrhu 

postavičky Mapíka.      

 

Školní zralost – reportáž 

D.Pudilová informovala, že se 2. března 2021 bude v MŠ Pastelka natáčet reportáž na téma „Školní 

zralost“. Tento výstup bude zveřejněn na FB, webu, zaslán do škol atd. Přizvána bude také 

hustopečská televize. Daly by se dále tvořit besedy na různá témata, které by byly zveřejňovány 

k širšímu využití.  

 



 

 
 

  

Dále D.Pudilová informovala: 

Veletrh firem s podtitulem „Řemeslo má zlaté dno“  

-  oslovení všech středních škol v regionu (gymnázia prozatím ne) a představení jejich oborů 

- natočit cyklus krátkých videí, krátké spoty ze škol, seznámení s jednotlivými vyučovanými 

řemesly  

- následně by se nabídlo firmám k propagaci svého výrobního programu a uplatnění těchto 

vyučených řemeslníků 

- umístit na YouTube kanálu 

 

Zapojení rodičů 

D.Pudilová zjistí, jestli při školách existují spolky či sdružení rodičů, se kterými by se dalo 

spolupracovat.  

 

Zita Dvořáková 

Informovala, že hygiena zatím nedoporučuje, aby děti z MŠ navštěvovaly prostory EKC. Jakmile to 

bude možné, spustí se realizace projektu Z Bílých Karpat na Pálavu.  

Bude nutné prověřit, zda je zaplacena doména www stránek pro Regionální identitu. 

 

Zpravodaj 

bude vytvořen pravděpodobně v březnu po další schůzce RT, jejímž cílem by měla být příprava aktivit 

na jarní období. 

 

PS Projektová kancelář 

Nadále sleduje vyhlašované výzvy vhodné pro školy a rozesílá prostřednictvím E.Bauerové informace 

do škol, včetně informace o kontaktní osobě, na kterou se mohou při přípravě žádosti obrátit. 

Zodpovídá M.Hradilová. 

 

 

 

Další jednání RT předběžně naplánováno na měsíc březen, nejlépe prezenčně, při zachování 

epidemických opatření.  

    

Zapsala: Eva Bauerová 

20. února 2021  


