
 

 
 

 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 a pracovních skupin  

MAP Hustopečsko 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  

Termín konání:   8. 6. 2021, od 13.00 hod    

Místo konání:     EKC Trkmanka Velké Pavlovice    

 

Kontrola plnění harmonogramu MAP 

Členové RT společně zhodnotili veškeré aktivity, které byly realizovány od 30. 11. 2020 a porovnali 

s plněním Postupů MAP. 

V. Holečková a E. Bauerová provedly kontrolu všech dokladů k uplynulému monitorovacímu období, 

které se budou dokládat do ŽoP a ZoR. 

 

Jednání pracovních skupin a vernisáž výstavy Obrázky z mojí obce 

Od 15:00 hod se jednání zúčastnili členové všech PS. Hovořilo se o úkolech pro nejbližší období.  

 

Soutěž Putování s Mapíkem 

M. Hradilová informovala o tom, že hra pro děti Putování s Mapíkem je hotová a připravena pro 

tiskárnu.  

D. Pudilová informovala o výsledcích průzkumu trhu a o výběru tiskárny ze tří nabídek, která provede 

tisk za nejnižší nabízenou cenu. Termín 21.6.2021. 

M. Hradilová informovala, že k podpoře propagace hry bude vydán leták, typografie M. Dvořák, tisk 

zajistí D. Pudilová do 15.6.2021. Bude rozdán na schůzce s realizátory „Letních kempů s Mapíkem“ 

v území SO ORP Hustopeče 2021 k distribuci do škol a obcí. Dále bude rozeslán elektronicky 

ředitelům škol a starostům.  

M. Dvořák umístí hru v elektronické podobě na web MAPu.  Na prokliku Putování s Mapíkem – pošli 

fotky bude spolupracovat s D. Pudilovou. 

Po vytištění bude hra distribuována v tištěné podobě členy RT dle rozpisu do škol. Rozpis sestaví M. 

Hradilová. 

 

Letní kempy s Mapíkem 

M. Hradilová informovala o postupu spolupráce s MAS Hustopečsko při realizaci letních kempů a 

předložila seznam zapojených organizátorů a rozpis kempů. Setkání s realizátory proběhne 15.6.2021 

v 15:00 hod v zasedací místnosti MAS Hustopečsko. 

 

 



 

 
 

Z Bílých Karpat na Pálavu 

Z. Dvořáková informovala o to, že zahájila fyzickou realizaci projektu Z Bílých Karpat na Pálavu a 

předložila aktualizovaný seznam zapojených škol. 

 

Různé 

• D. Pudilová informovala o tom, že v září se budou v 6. třídách ZŠ realizovat nové adaptační 

programy. Budou zahájeny webináře z logopedie pro pedagogy a pro rodiče.  

• D. Pudilová informovala přítomné o stavu příprav a o termínech akcí na podporu volby 

studijních oborů žáků ZŠ: 

a) 16.9.2021, 8:00 hod., Den otevřených dveří SOŠ Hustopeče 

b) 23.9.2021, 8:00 hod., Den otevřených dveří  SOŠ Klobouky/firma Blanář Brumovice 

• M. Hradilová informovala přítomné  o přípravě workshopu vedoucích pracovníků ZŠ, který byl 

z důvodu Covid 19 dvakrát zrušen. Konat se bude v pátek 24.9.2021 na Ekocentru Trkmanka 

Velké Pavlovice. 

• D. Pudilová a M. Hradilová seznámily přítomné se scénářem vernisáže výstavy výtvarných 

prací Obrázky z mojí obce.  

 

Vernisáž výstavy Obrázky z mojí obce 

• V 16:45 hod se všichni přesunuli do hlavního sálu Ekocentra k zahájení výstavy Obrázky z mojí 

obce.  

• V rámci vernisáže byly realizovány dva workshopy s výtvarníkem a učitelem Vv Mgr. Petrem 

Horáčkem - pro učitele výtvarně výchovy a pro veřejnost:  

a) Jak vést děti k výtvarné tvorbě ve škole a doma  

b) Motivační výtvarné techniky  

• Po skončení vernisáže pokračovalo pracovní jednání RT a členů PS. Byly stanoveny 

individuální úkoly na dobu letních prázdnin. 

 

 

 

Další jednání RT proběhne 31. srpna 2021 na MěÚ v Hustopečích.   

    

Zapsala: M. Hradilová  

10. června 2021    


