
 

 
 

 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:  11. května 2021, ve 14.00 hod    

Místo konání:     Kobylí č. 858   

 

Výtvarná soutěž „Obrázky z mojí obce“ 

Proběhlo vyhodnocení soutěže. Hodnotící komise vybrala 12 nejlepších výtvorů ve stanovených 

kategoriích a navíc dva, jako zvláštní cenu poroty. Seznam vítězných prací, vč. složení hodnotící 

komise, je přílohou zápisu.  

P. Horáček, předseda hodnotící komise a odborník v oblasti výtvarné výchovy: 

* zpracuje seznam výtvarných prací pro potřebu výstavy 

* vytvoří grafický návrh diplomů, tisk zajistí D. Pudilová 

* nakoupí odměny pro vítěze v hodnotě cca 20.000 Kč (sady výtvarných potřeb) 

* vyhotoví cedulky se jmény vítězů, umístění v kategorii atd. a cedulky se jmény autorů dalších prací 

pro potřeby vernisáže.  

E. Bauerová bude co nejdříve informovat vítěze soutěže.  

Vernisáž se uskuteční 8. června 2021 v 17 hod na EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Přípravy 

výstavy proběhnou 7.6. od 15.00 hod a 8.6. od 13.00 hod.  

M. Hradilová vytvoří text pozvánky na vernisáž, graficky zpracuje M. Dvořák, E. Bauerová rozešle.  

D. Pudilová zajistí propagaci na FB a webu, dále účast hustopečské TV a fotografky. Bude také akci 

moderovat.     

Z. Dvořáková zajistí občerstvení – nealko, nealko sekt, jednohubky … M. Hradilová vyhotoví Hodnotící 

zprávu z realizace akce.  

 

Regionální soutěž „Putování s MAPÍKEM“ 

M. Hradilová předložila grafickou podoby trasy Procházka historií města Hustopeče. Obdobně budou 

graficky zpracovány trasy ve všech čtyřech výzvách (města, rozhledny, technické a přírodní památky a 

muzea). Každá trasa bude vytištěna na samostatném listu, které budou uspořádány ve složce. Obal 

na podklady ke hře vytvoří D. Pudilová s M. Hradilovou na základě dohody s tiskárnou. Složky budou 

distribuovány do škol. V elektronické podobě bude soutěž umístěna na novém regionálním webu, 

kde bude dostupná nejen školám, ale i široké veřejnosti.   

 

Výzva MŠMT „Letní kempy 2021“ 

M. Hradilová informovala:  



 

 
 

* žadatelem o dotaci, kterou zpracovala, je MAS Hustopečsko, žádosti se přijímaly od 1.4. do 

30.4.2021   

* došlé žádosti byly řazeny podle data doručení, dotace byla během prvního týdne vyčerpána, MŠMT 

hledá zdroje, jak původní dotaci navýšit 

* dle aktuální informace byla žádost doručena po vyčerpání dotace, prošla formálním i věcným 

hodnocením a je v pořadníku doporučena k financování 

* bohužel zatím nevíme, zda MŠMT dotaci navýší a zda se na nás „dostane“. 

 

Akce „Barevná škola“ 

Do konce srpna by mělo být vše zrealizováno, vč. montáže v příslušných školách vč. proškolení 

realizátorů této aktivity ve školách. Výplata 15ti DPP proběhne v září za měsíc srpen. E. Bauerová 

zajistí administrativně – tvorba DPP, podpisy atd.)  

D. Pudilová vyhotoví Hodnotící zprávu o realizaci akce.  

Učitelé, s nimiž bude uzavřena DPP, zajistí fotodokumentaci nainstalovaného výrobku z Barevné 

školy. Z. Dvořáková připraví „balíčky“ do výuky a proškolení učitelů.  

 

Akce „Vizualizéry“ 

O vizualizér projevilo zájem 13 škol. V. Holečková zrealizuje jejich nákup na základě provedeného 

průzkumu trhu. V každé škole budou proškoleni učitelé jako realizátoři této aktivity, kteří pak 

vizualizér zavedou do vyučovací praxe školy. Vizualizéry budou do škol darovány na základě smlouvy, 

nejdříve budou zapůjčeny s převodem daru po skončení projektu, obdobně jako NTB.  

E. Bauerová zajistí darovací smlouvy a podklady pro tvorbu DPP s těmito realizátory.  

 

Logopedie – Mgr. Lucie Pavlicová 

D. Pudilová informovala, že realizace je připravena a spustí se na podzim 2021. 

Akce „Ferda v autoškole“ 

Výukovou publikaci BESIPu „Ferda v autoškole“, která je určena pro žáky 1. tříd ZŠ pro školní rok 

2021/22 se podařilo zdarma získat z MŠMT. E. Bauerová rozveze do škol poslední týden v srpnu.  

Akce „IT pomoc – muž do regionu“ 

Bylo provedeno rychlé šetření ve školách, týkající se zájmu o rozšíření znalostí o tom, jak více a lépe 
využívat Google služby. Zájem projevilo 15 škol.   
D. Pudilová informovala, že pan Daniel Thaisz je ochoten spolupracovat – osvětlení prostředí a služeb 
Google. Bude pokračovat v jednání s ním a domluví detaily. Pracovní skupiny 
Do konce června by měla být realizována dvě jednání každé PS za 1. pololetí roku 2021. Ideální by 
bylo splnit počet schůzek do konce května.  

Další jednání RT proběhne 8. června 2021 na EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.  

    

Zapsala: M. Hradilová a E. Bauerová 

14. května 2021    


