
 

 
 

 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. října 2021, v 9.00 hod    

Místo konání:     EKC Trkmanka Velké Pavlovice 

 

Popis potřeb škol II 

Odkaz k vyplnění dotazníku online byl zaslán do všech škol. Termín vyplnění do 11. října 2021. Jelikož 

neposlaly všechny školy, bude jim emailem zaslána upomínka. 

  

Obrázky z mojí obce 

Výtvarná dílka se budou vracet zpět do škol k jejich dalšímu využití až na konci projektu. Zatím budou 

uložena na EKC Trkmanka k případnému využití na akci k ukončení projektu. 

Zpracované profi fotografie jsou ke stažení zde 
https://drive.google.com/drive/folders/1tIndv66ZFaEzVtzhR4wJqrFIUHTqfR-Y?usp=sharing. 
E.Bauerová rozešle do škol a starostům obcí. 

 

Kalendáře 

Grafiku i tisk zajistí D.Pudilová, nechá vyrobit 200 ks. 

 

Řídící výbor 

Proběhne 29. listopadu 2021 v 15.00 hod na EKT Trkmanka. E.Bauerová připraví a rozešle pozvánku. 

Připraví 2 PL – účast na ŘV a vzdělávání. 

Schvalovat se bude nový člen ŘV (Mgr. Marie Plevová, za J.Kopřivovou), sebehodnotící zpráva č.3, 

aktualizovaný dokument MAP a agregovaný popis škol.  

Na jednání ŘV budou pozváni i členové jednotlivých pracovních skupin, aby se seznámili s tím, co se 

v projektu v poslední době realizovalo. Po skončení ŘV budou mít PS společná jednání ke vzájemné 

diskuzi a upřesnění úkolů v dalším období.   

 

Regionální soutěž „Putování s MAPÍKEM“ 

Vyhodnocení bude vyvěšeno na webu a FB. Vítězové budou navštíveni ve školách, kde jim budou 

předána ocenění. Odměny nakoupí, dle výběru M. Hradilové, R. Raflová od každého 3 ks.  

D.Pudilová zajistí samolepky „Mapíka“. Školy navštíví M. Hradilová a D. Pudilová. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tIndv66ZFaEzVtzhR4wJqrFIUHTqfR-Y?usp=sharing


 

 
 

 

 

 

Logopedie – Mgr. Lucie Pavlicová 

Proběhly dva webináře dle rozpisu, zbývající tři se uskuteční do konce listopadu.   

 
Z Bílých Karpat na Pálavu 
Dne 12. listopadu 2021 proběhne poslední ze série výletů. Z.Dvořáková vytvoří z každé akce zápis, a 
pak vyhotoví jednotnou hodnotící zprávu. 
 

Zpravodaj připravuje D.Pudilová. 
Sebehodnotící zprávu č.3 vyhotovila M.Hradilová a je připravena ke schválení ŘV. 
Aktualizaci celého MAPu  a Agregovaného popisu potřeb škol provede do listopadu E.Bohutínská. 

Regionální web 
Připravují M.Hradilová a M.Dvořák. Měl by být spuštěn v průběhu měsíce listopadu a prezentován 
29.11.2021 na jednání ŘV a PS. 

 

Další jednání RT proběhne 29.11.2021 ve 13 hod na EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.  

    

Zapsala: Eva Bauerová 

12. října 2021     


