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ZÁPIS ZE 13. SETKÁNÍ  
PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  
 

Termín konání:  25. října 2021, 14:00 hodin  

Místo konání: Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice 

Přítomní za PS ČG:  

1. Vedoucí PS Mgr. Dominika Pudilová pudilova@maphustopecsko.cz 

2. 
Pedagog, podpora 

ICT 
Mgr. Monika 
Ondroušková monond@seznam.cz 

3. Pedagogický prac. Petra Appeltauerová petraapik@seznam.cz 

 

4. Zástupce škol Mgr. Ivana Machačová reditelna@skolaboretice.cz 

5. Zástupce knihoven Mgr. Dana Růžičková ruzickova@velke-pavlovice.cz 

6. Zástupce SŠ Mgr. Renata Bláhová 
g-zastupce@velke-

pavlovice.cz 

 

Obsah jednání:  

- Přivítání 

- Aktuální dění v projektu MAP II 

- Reorganizace plánovaných aktivit 

- Diskuse 

- závěr 

 

Průběh jednání:  

 

- Popis potřeb škol II  

- Odkaz k vyplnění dotazníku online byl zaslán do všech škol. Termín vyplnění do 11. 
října 2021. Bude vyhodnoceno analytikem projektu 

- 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. 

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


                                 
PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652 

 
 

 

- Dojde ke vzniku kalendáře na rok 2022. Kalendáře Grafiku i tisk zajistí D.Pudilová, 
nechá vyrobit 200 ks.  

- Řídící výbor  

- Proběhne 29. listopadu 2021 v 15.00 hod na EKT Trkmanka. 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 

- 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.  

- Zpravodaj 

- Vytvořen, ukázka na webu.  

- 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 schůzka PS dne 29.11. v 16 hod v Ekocentru Trkmanka  

 


