REGION HANÁ
ZAPSANÝ SPOLEK

Region HANÁ, z.s
Náměstí T.G.Masaryka 99
783 44 Náměšť na Hané
tel.: +420 585 754 622
region.hana@regionhana.cz
mapkonice@regionhana.cz

ZÁPIS z PS
Název PS:

PS PŘÍRODNÍ VĚDY, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Datum konání:

čtvrtek 28. 2. 2019 od 15:15 hod.

Místo konání:

Region HANÁ, z.s., nám. T.G. Masaryka 99, 783 44
Náměšť na Hané

Číslo zápisu:

IV.

Přítomní:

Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Filip Strážnický, Mgr. Martina Kopečná, Mgr. Jana
Burešová

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod
Projednání pracovní neschopnosti Bc. Mgr. Jiřiny Galasové
Projednání a naplánování fotografické soutěže
Práce na Námětovníku
Činnost PS (očekávané výstupy PS)
Závěr

1) Mgr. Martina Kopečná zahájila IV. schůzku PS Přírodní vědy a Environmentální výchova. Schůzka se
tentokrát obešla bez Bc. Mgr. Jiřiny Galasové, která bohužel není schopná z důvodů zdravotních
komplikací chodit na setkání, a bez omluvené Mgr. Leony Vrbové.
2) Druhým a hlavním bodem byla projednání a naplánování fotografické soutěže. Mgr. Martina
Kopečná nachystala na dnešní setkání 6 ukázkových letáčku, které propagují fotografickou soutěž
v Mikroregionu Konicko. Členové si návrhy prohlédli a vybrali jeden, který bude ještě doopraven a
následně zaslán na všechny školy v území. Dále si Mgr. Martina Kopečná připravila nástřel propozic
fotografické soutěže tzn. pravidla, pokyny, komu je kategorie určena a jaké by mohly být ceny
v této soutěži. Členům bylo sděleno, že se jim propozice zašlou na emailovou adresu, tak, aby si je
mohli přečíst a v co nejkratší době poslat zpět Mgr. Kopečná, aby propozice ještě poupravila a
zaslala Ing. Jaroslavu Brzákovi, ten má také za úkol zjistit, jaké by mohla být první cena ve
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fotografické soutěži, a jaký by mohl být rozpočet na celou soutěž. Členové dále dostali za úkol
zjistit, zda by byl v Regionu Konicko, Prostějovsko nebo Olomoucko, nějaký fotograf, který by se
soutěže zúčastnil, ať už jako člen poroty nebo člověk, který by pro výherce zorganizoval workshop.
Všechny informace si mají členové sdělit pomocí emailu. Ing. Jaroslav Brzák chce ještě vydat
stručné informace o fotografické soutěži v následujícím čísle zpravodaje Regionu Haná. Členové
skupiny, ještě projednávali, jakým způsobem a kde budou předány ceny. Návrhy byly např. zámek
Náměšť na Hané nebo zámek Konice. Členové se také dohodli, že by bylo dobré ty nejlepší fotky
vystavit formou vernisáže. Projednávala se také možnost oslovení nějakého zkušeného fotografa
do komise, který bude vybírat nejlepší fotografie.
3) Čtvrtým bodem, bylo projednání Námětovníku a jeho zpracovávání. Někteří členové Mgr. Martina
Kopečná a Mgr. Leona Vrbová již na Námětovníku pracují, ostatní začnou v průběhu pár týdnů,
neboť mají témata, která se vztahují k jarní přírodě.
4) Návrh programu do konce roku 2019.
a. Propagace pro učitele z území – seznámení s knihovnou
b. Místní vlastivěda – inspirace z různých zdrojů (DP, monografie, atd.), zpracování území
Konicka  poté rozdat do škol
c. Návrh soutěží na podzim roku 2019
d. Návrhy na exkurze
e. Návrhy na besedy a workshopy
f. Námětovník
i. Zpracování grafikem a vydání
ii. Rozdělit jednotlivé aktivity a pokusy realizovat
iii. Rozdělení Námětovníku na 2 díly a dané pokusy realizovat, děti vyfotit při práci
g. Další schůzka PS 27. 3. 2019
i. Zpracování Námětovníku – přesné pokyny pro realizaci pokusů
ii. Každý zpracuje 5 námětů
iii. Možnost přidat nové náměty

Závěry, úkoly:
Přítomným bylo poděkováno za účast a aktivitu. Příští jednání PS je naplánováno k 27. 3. 2019
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Přílohy:
- Pozvánka
- Prezenční listina
- Náplň činností PS
V Náměšti na Hané dne 28. 2. 2019 zapsal:

…………………………………………………………………
Mgr. Martina Kopečná, v.r.
Ověřila:

…………………………………………………………………..
Ing. Kateřina Navrátilová, v.r.
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