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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Pracovní schůzka Realizačního týmu MAP Hustopečsko 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II  

 

Termín konání:  29. listopadu 2021 ve 14.00 hod     

Místo konání:     on-line Google Meet 

 

Aktualizace MAP 

V. Holečková, E. Bohutínská a Michaela Hradilová v součinnosti se všemi členy pracovních skupin 

dopracovávají finální verzi aktualizace MAP.  

 

Kalendáře 

Kalendáře jsou připraveny na EKC Trkmanka. E.Bauerová a Z.Dvořáková zajistí distribuci do obcí, škol, 

předání vítězům soutěže „Obrázky z mojí obce“, členům pracovních skupin a řídícího výboru. 

 

Logopedie – Mgr. Lucie Pavlicová 

D.Pudilová informovala, že proběhly všechny webináře pro pedagogy. E.Bauerová vytvoří pro 

účastníky osvědčení a rozešle. D.Pudilová vytvoří pozvánku na akci „Logohrátky v domácím 

prostředí“, která je určena zejména pro rodiče, ale i pedagogy. E.Bauerová rozešle do škol.    

 
Regionální web 
Cílem webu je shromáždit na jednom místě zajímavé informace o našem regionu primárně pro 
potřebu škol. Webové stránky mají sloužit hlavně našim pedagogům, proto jsou koncipovány tak, že 
texty jsou stručné a přehledné, doplněné celou řadou fotografií.  Obrázky jsou úmyslně neurčené, 
aby žáci mohli za pomoci textu na dlaždici samostatně pátrat a určovat, co obrázek zachycuje.  
Na webu jsou ke zveřejnění nachystané záložky Lidé, Historie a Příroda, včetně obsahu jednotlivých 
dlaždic. Postupně se budou na dlaždice doplňovat další údaje. Např. na dlaždici Církevní architektura 
se budou doplňovat kostely ve všech obcích. Zatím tam je jen výběr. Zodpovídá M. Hradilová. 
Záložky Tradice a Pro pedagogy jsou ve výstavbě. Zpracovávají potřebné texty, struktura je 
nastavená. Zodpovídá Z. Dvořáková. 
Záložka Pro veřejnost bude zatím zneveřejněna, protože aktuálně na ni není co zadávat. Veškeré 
informace jsou už na zveřejněných záložkách. 
Bude nastavena nová záložka Zdroje informací, kam se zadají odkazy na zdroje, ze kterých bylo při 
výstavbě webu čerpáno. Zdroje se nebudou uvádět, až na výjimky, přímo u textu. 
8. prosince 2022 bude zaslán e-mail starostům obcím s výzvou, aby za svou obec zkontrolovali, zda 
jsou zveřejněné informace aktuální. Aby zaslali případné opravy a hlavně aby poslali informaci o 
zajímavostech, které nejsou zveřejněny. A aby panu Dvořákovi zasílali průběžně nové fotografie,  



 

 
 

 
 
videa apod. Zajímavá videa by se mohla zveřejnit na našem YouTube kanále a na webu by na ně byl 
odkaz.  
 

Didaktická environmentální hra pro MŠ „Odrazy – obrazy křídel“ 
Do této soutěže se přihlásilo 8 mateřských škol. Realizaci se bude věnovat Blanka Nešporová, členka 
PS Projektová kancelář.  Přihlášené školy již převzaly na základě protokolu  Atlas ptáků České a 
Slovenské republiky a přístup k elektronickým zdrojům informací k jednotlivým tématům.  
Do hry se přihlásily obě MŠ z Hustopečí, MŠ Kobylí, Morkůvky, Starovice, Strachotín, Velké Pavlovice 
a Vrbice.  

    

 

Zapsala: Eva Bauerová 

1. prosince 2021     


