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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINY REGIONÁLNÍ IDENTITA 

  
 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  

 
 

Termín konání:  15. 02. 2021,  ve 15 hodin 

Místo konání:     Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Velké Pavlovice  

Přítomní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omluveni:  

 

Obsah jednání: 

 
1. Projekt RI – Z Bílých Karpat na Pálavu 

- Příprava aktivit - s žadateli realizace bude opakovaně jednáno po rozvolnění stávajících 

podmínek – projekt bude v nabídce ekocentra upřednostněn. 

- Zajišťuje plně Ekocentrum Trkmanka – lektorování, stravování, objednávky dopravy – 

přefakturace na Mikroregion Hustopeče. 

 

 

č. Jméno a příjmení účastníka  Pozice 

1. Zita Dvořáková vedoucí pracovní skupiny 

2. Eva Bauerová Volnočasové aktivity - rodiče 

3. Brigita Petrášová starostka, regionální a volnočasové aktivity 

4. Mgr. Eva Drienková zástupce školy 

5. Mgr. Anna Hlávková zástupce školy 

6. Petra Válková Volnočasové aktivity - rodiče 

7. Mgr. Petr Fridrich SVČ Pavučina – volnočasové aktivity 
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2. Téma Regionální identita 

- Ustanovení z minulé schůzky zůstávají v platnosti v návaznosti na stávající situaci, řešit 

dle aktuálních možností. 

- Diskuse o tématech, možnostech a způsobech sběru informací a dat – využití zdrojů 

mateřských a základních škol - realizace projektových dnů na vybraná témata – využití 

zdroje pro další zájemce, případně dopracování nebo získání inspirace pro další tvorbu 

Úkol: oslovení osob se zájmem o spolupráci – příspěvky do RI 

- Forma regionálních učebnic – webová prezentace – popis, pracovní listy, doporučení 

pomůcek 

- Webové stránky pod MAP II – Regionální identita – projednáno s administrátorem, 

v průběhu shromážďování materiálů budou postupně vyvěšovány na web.  

- Nově vznikající MAPÍK – základní informace, prezentace na dalším setkání 

- Následovat bude prezentace existence stránek na spřátelených webech, facebooku …. 

 

 

3. Termín dalšího setkání předběžně dle situace květen/červen 2021 na Ekocentru Trkmanka. 

 

 

Zapsala: Zita Dvořáková 

 

 


