
 

 
 

 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:  31. srpna 2021, v 10.30 hod    

Místo konání:     EKC Trkmanka Velké Pavlovice 

 

Popis potřeb škol II 

M.Hradilová a D.Pudilová zpracují dotazník pro ředitele škol přes Google max do 23. září 2021. 

DPP ředitelům za jeho vyplnění se již vyplácet nebude.  

 

Workshop ředitelů ZŠ 

* 24.9.2021, na EKC Trkmanka 

* lektor Renata Skýpalová, téma „Strategické plánování“  

M.Hradilová připraví pozvánku, E.Bauerová rozešle ředitelům ZŠ. Lektorka bude fakturovat. 

 

Obrázky z mojí obce 

D.Pudilová bude urgovat profi fotografie u paní fotografky, vyřídí fakturu za služby. Fotografie budou 

volně ke stažení na maphustopecsko.cz. Budou také využity pro tvorbu kalendáře. E.Bauerová 

nabídne možnost zápůjčky výtvarných prací starostům obcí na nejbližším shromáždění starostů.   

M.Hradilová napíše hodnotící zprávu z workshopů, které v rámci vernisáže proběhly (povinná 

podaktivita 2.13 a 2.14. 

 

Regionální soutěž „Putování s MAPÍKEM“ 

- zapojily se 4 školy. M.Hradilová osloví pořadatele kempů, aby poslali fotografie. E.Bauerová rozešle 

do škol připomenutí zapojení do soutěže.  

 

Letní kempy 2021 

Proběhlo 27 letních kempů podle plánu, zúčastnilo se 472 dětí. Do 15.9.2021 zpracuje M.Hradilová 

hodnotící zprávu. Článek a fotky budou umístěny na maphustopecsko.cz  

 

Barevná škola 

Všechny objednané vzdělávací polepy jsou ve školách již nainstalovány. DPP s pedagogy podepsány.  

Proškolení realizátorů této aktivity proběhlo 16.6.2021 na EKC Trkmanka.  

 



 

 
 

 

 

 

Vizualizéry 

Během měsíce června byly předány, na základě Darovacích smluv a předávacích  protokolů, všechny 

vizualizéry. S pedagogy byla podepsána DPP. Článek byl zveřejněn v Hustopečských listech č. 9/2021. 

D.Pudilová vyhotoví hodnotící zprávu. 

 

Logopedie – Mgr. Lucie Pavlicová 

E.Bauerová rozešle připomínku nabídky webinářů do všech ZŠ a MŠ v regionu.  

 

Ferda v autoškole 

Výukovou publikaci BESIPu „Ferda v autoškole“, určenou pro žáky 1. tříd ZŠ rozvezla E.Bauerová do 

všech škol, které projevily zájem. 

 

IT pomoc – muž do regionu 

Prozatím se nebudou podnikat žádné kroky, bude se řešit v lednu 2022. 

Pracovní skupiny 
Jednání jednotlivých PS proběhnou během měsíce října. 

Facilitátoři 
E.Bauerová vytvoří DPP pro D.Pudilovou a M.Hradilovou (240 Kč/hod) na období září 2021 až duben 
2022. Obě budou spolupracovat s vedením škol na popisech potřeb a na strategických plánech 
rozvoje škol. 
 
Z Bílých Karpat na Pálavu 
Proběhlo již 21 výletů, 6 bylo odřeknuto. Z. Dvořáková vytvoří z každé akce zápis, a pak vyhotoví 
jednotnou hodnotící zprávu. 
 

Zpravodaj zpracuje D.Pudilová. 
Sebehodnotící zprávu č.3 vyhotoví M.Hradilová. 
Aktualizaci celého MAPu provede do listopadu E.Bohutínská. 

 

Další jednání RT proběhne 11. října 2021 v 9.00 hod na EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.  

    

Zapsala: Eva Bauerová 

5. září 2021     


