
 

 
 

 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:  6. ledna 2022 v 9.00 hod      

Místo konání:     EKC Trkmanka Velké Pavlovice 

 

Setkání pracovních skupin 

V úterý 26. dubna 2022 v 15.00 hod se na EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích uskuteční setkání 

všech členů pracovních skupin. Z.Dvořáková zajistí prostory a občerstvení.  

 

Kalendáře 2022 

E.Bauerová a Z.Dvořáková distribuovali kalendáře dle dohody do škol, obcím, členům PS, členům 

Řídícího výboru a vítězům soutěže.  ´ 

 

Rozpočet projektu 

V.Holečková seznámila členy RT se stavem čerpání rozpočtu a s plánem čerpání na jaro 2022. 

Zohledněna byla skutečnost, že k 31.5.2022 projekt končí. 

 

Klára Smolíková 

M.Hradilová sdělila, že se podařilo zajistit cyklus tvořivých workshopů pro žáky ZŠ a pro pedagogy se 

spisovatelkou Klárou Smolíkovou, známou autorkou knih pro děti a mládež. V našem regionu bude od 

28.3. do 31.3.2022. Celkem realizuje 10 workshopů pro žáky a 1 workshop pro pedagogické 

pracovníky. Pro všechny přihlášené jsou bezplatné, náklady se hradí z projektu. E.Bauerová rozešle 

nabídku do škol.   

 

„Logohrátky v domácím prostředí“ - Mgr. Lucie Pavlicová 

D.Pudilová informovala, že se přihlásilo 49 rodičů. Termíny webinářů pro rodiče jsou stanoveny na: 

13.1.,27.1.,10.2.,24.2.,10.3.,24.3.,7.4.2022.   

 

Workshop pro ředitele ZŠ a MŠ 

M.Hradilová se pokusí zajistit na květen lektorku R.Skýpalovou, a to jak pro ředitele základních, tak i 

mateřských škol. Workshop bude zaměřen na výměnu zkušeností mezi pedagogickými pracovníky ve 

vedení školy.  

 



 

 
 

 

MAPÍK 

Uzávěrka bude posunuta do 30. dubna 2022. M.Hradilová připraví připomenutí soutěže, E.Bauerová 

rozešle do škol. D.Pudilová zveřejní upoutávku na webu a FB.  

 

Fotosoutěž „Rostliny a živočichové v blízkosti našeho bydliště“ 

Z.Dvořáková připraví připomenutí blížící se uzávěrky soutěže, E.Bauerová rozešle, D.Pudilová zveřejní 

na webu a FB. 

 

IT muž do regionu 

k tomuto tématu se již nebudou podnikat žádné kroky, protože školy neprojevily zájem o bližší 

seznámení s možnostmi Google.    

 

YOU TUBE 

D.Pudilová udělá promo k našemu You Tube kanálu. 

 

Náš region – web 

Z.Dvořáková dokončí, nejpozději do konce ledna, zpracování podkladů ke zveřejnění na záložkách 

Tradice a Pro pedagogy. M.Hradilová informuje pana Dvořáka o rozsahu doplňků, které má 

naplánované na záložku Historie a Příroda.  

Z.Dvořáková zjistí, kolik peněz bude v jarních měsících fakturovat za přípravu webu M.Dvořák. 

 

Správce webu RI 

D.Pudilová navrhla, abychom přijali na DPP správce regionálního webu, protože web bude v provozu i 

v rámci projektu MAP III. Zajistí výběrové řízení tak, abychom na příštím jednání RT mohli výběr 

vhodné osoby uzavřít.    

 

Aplikace Čtenářská metr 

D.Pudilová informovala o aplikaci, kterou vytvořila MAP Třinec s názvem „Čtenářský metr“, 

která pomáhá dětem ve výběru kvalitních knih. Knížky na seznam zařazují knihovníci, pedagogové a 

experti na čtenářství a čtenářskou gramotnost. Je také skvělým rádcem pro rodiče, kteří se chtějí 

zorientovat v obrovském množství knih pro děti a mladé, ale také pro nečtenáře.  

D.Pudilová osloví školy a vymyslí, jakým způsobem by se mohly zapojit. Soutěž? 

 

Letní kempy 

M.Hradilová zjistí, zda MŠMT plánuje opět vyhlásit výzvu na letní kempy pro rok 2022 a informaci 

rozešle členům RT. 

 

Dotace pro školy 

M.Hradilová zpracuje mailovou informaci pro školy o připravovaných dotačních příležitostech – IROP 

přes MAS Hustopečsko, šablony z OP JAK. Rozešle E.Bauerová. 



 

 
 

 

 

 

 

Další jednání RT proběhne 24. února 2022 v 9.00 hod na EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.  

 

 

Zapsala: Eva Bauerová, M. Hradilová 

10. ledna 2022      


