
 

 
 

 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:  12. dubna 2021, ve 13.00 hod    

Místo konání:    EKT Trkmanka, Velké Pavlovice  

 

Letní kempy 

M. Hradilová informovala o nové výzvě MŠMT na pořádání letních kempů  

*  od 1.7.2021 do 31.8.2021 

*  1 kemp – 15 dětí s povinnou školní docházkou v roce 2020/2021, 5 dní, zajišťují 2 pracovníci 

*  min se musí uskutečnit 4 kempy 

*  1 kemp – 45 tis. Kč (CVČ 15 tis. Kč) 

*  žadatelem nemůže být DSO 

Byla oslovena MAS Hustopečsko a na schůzku RT přizvána manažerka spolku Veronika Mikulicová. 

Organizačně zajistí M. Hradilová (podání žádosti do 30.4.2021), ostatní již MAS (smlouvy s realizátory 

jednotlivých kempů, DPP s osobami, které budou kempy personálně zajišťovat, výkazy, vyúčtování …). 

Pokud bude projektová žádost vybrána k realizaci, dotace bude vyplacena v jedné platbě do 

31.7.2021.  

  

Putování s Mapíkem 

M. Hradilová předložila návrhy textů dosud zpracovaných tras a přehled dalších, které bude 

zpracovávat. Včetně koncepce jednotlivých tématických listů.  

Bude zasláno školám ještě před prázdninami, aby si děti mohly plnit během léta úkoly. Fotky budou 

děti posílat na info@maphustopecsko.cz (bude spravovat D.Pudilová). Založí se jeden účet přes 

Google služby, bude zřízeno 2 Tbit úložiště. Musí být ošetřeno GDPR ohledně zveřejňování fotek. 

Mapík bude také zveřejněn na webu na záložce Regionální identita, na samostatné „dlaždici“, na 

webu MAP, FB ...  

Tištěnou formu – pokyny, trasy, celou složku - návrh vytvoří pan Dvořák. Tisk provede reklamní 

agentura. Přesná pravidla budou dopracována do příští schůzky RT.  

 

Barevná škola 

O tuto nabídku projevilo zájem 15 škol. Každá škola obdrží částku 10.tis. Kč + 4.250 na DPP. U 

poskytovatele si udělá objednávku dle vlastního výběru, Mikroregionu bude vystavena faktura a 

dodací list se soupisem jednotlivých škol na částku 150 tis. Kč. 

Bude zajišťovat D. Pudilová a E. Bauerová. 

 

mailto:info@maphustopecsko.cz


 

 
 

Vizualizér 

Provede se rychlé šetření, která ze škol by měla o tuto pomůcku zájem. Text šetření připraví M. 

Hradilová, průzkum trhu a nákup provede V. Holečková. Školám bude pomůcka zapůjčena do konce 

projektu a potom přejde do jejich majetku na základě darovací smlouvy (obdobně jako u NTB). 

 

Logopedie – Mgr. Lucie Pavlicová 

D. Pudilová navrhla: od září 2021 by proběhla série webinářů týkající se problematiky logopedie. 

Nejprve pro pedagogy (5x 2 hod), a pak eventuelně pro rodiče (7x 2 hod). Bude upřesněno jakou 

formou (faktura či DPP) bude hrazena mzda lektorky.  

Dále informovala o natočení prvního videa s J. Pláteníkovou, trvání cca 5 min na téma „Jak zvládat 

stres“. Videí bude celkem 5 ve spolupráci s TV Hustopeče.  

Natáčela by se také videa na EKC Trkmanka pro výukové programy. 

 

Vzdělávání pro ředitele škol 

Proběhlo by 17.9.2021 na EKC Trkmanka jako „kulatý stůl“ vč. rautu zakončené obědem. Moderovat 

bude M. Hradilová. 

 

Zpravodaj je hotový, zpracovala D. Pudilová.  

 

Obrázky z mojí obce 

Výtvory do soutěže byly předány panu Horáčkovi k prvotnímu posouzení. DPP podepsána.  

11.5.2021 proběhne hodnocení výtvarných děl.  

Připravila by se vernisáž  (červen), pozvali by se ti, kdo se do soutěže zapojili (slavnostní zahájení), 

odpoledne pro veřejnost. Dle epidemiologické situace, buď muzeum Hustopeče (možnosti zjistí R. 

Raflová) nebo EKC Trkmanka.  

Pořídily by se profi fotky výtvorů, hustopečská TV by natočila krátký spot. Výtvory by pak byly 

předány na obecní úřady, podle bydliště žáků.  

 

Řídící výbor 

Proběhl by přes google meet 25.5.2021 ve 14 hod, cca na 30 minut, krátký přehled a seznámení co se 

děje, co je nového. Zkouška spojení 24.5. v 9 hod. Vzdělávání členů ŘV by proběhlo na podzim 2021.  

 

MAP III 

Do MAP III se zapojí téměř všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Hustopeče (až na ZUŠ Klobouky u Brna). 

Pracovní skupiny jsou povinné čtyři. Návrh pracovních náplní a strukturu připraví V. Holečková. 

Dotace 2.332.000 Kč. Evaluátor – bude oslovena Bc. Pavla Novotná.  

 

Veletrh firem – Den otevřených dveří 

Proběhne v SOŠ Hustopeče 16.9.2021 a v Kloboukách u Brna 23.9.2021. 

 

 

 



 

 
 

 

Regionální identita – soutěž 

Z. Dvořáková informovala o nové soutěži pro amatérské fotografy na téma „Rostliny a živočichové 

v blízkosti našeho bydliště“ (duben 2021 – únor 2022), 3 kategorie, 1-5 fotek, formát 15x21, zašle 

informační leták. Fotografie pak budou použity do výukových programů.   

 

 

Z Bílých Karpat na Pálavu 

Situace pro uskutečnění tohoto projektu stále není dobrá.  

Z. Dvořáková navrhla nákup 5x badatelský kufr – cca 35 tis. Kč pro výukové programy. 

 

 

Další jednání RT proběhne 11. května 2021 …   

    

Zapsala: Eva Bauerová 

15. dubna 2021    


