
 

 

 

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 

V RÁMCI PROJEKTU MAP II HUSTOPEČSKO 

 

Jednání realizačního týmu v zasedací místnosti fi Hantály, a.s. Velké Pavlovice   

 

Datum a čas:  13. června 2018, začátek v 9 hodin  

 

Přítomni:   

Michal Zich   - manažer projektu 

Alena Procházková  - projektový manažer  

Michaela Hradilová  - odborný konzultant  

Dominika Pudilová  - vedoucí pracovních skupin  

Radka Raflová   - projektový manažer 

Libor Kyncl   - facilitátor 

 

Zápis: 

 

Michal Zich přivítal přítomné členy realizačního týmu a seznámil je s navrženým 

harmonogramem a schématem projektu MAP II. Na základě připomínek došlo k doplnění 

obou dokumentů (příloha zápisu). 

Paní Hradilová navrhla informační schůzku s řediteli škol, kde by jim byl vysvětlen MAP a 

přechod z MAP I na MAP II. Bylo stanoveno datum 27. září 2018, ve 12:30 hod, místo bude 

upřesněno.   

M. Zich informoval o nových webových stránkách - nechal zpracovat cenovou nabídku.  

(Bude pravděpodobně potřeba udělat cenový průzkum trhu). Dále bude nutné "aktualizovat" 

řídící výbor, statut řídícího výboru a jednací řád. 

Alena P. předložila tabulku s nabídkou seminářů pro školy na rok 2019. Po úpravách pošle 

přehled všem členům RT. Osloví také ředitele škol ohledně nabídky semináře zaměřeného na 

motivaci k učení německého jazyka.  

M. Zich členům předložil k podpisu schválené Dohody o pracovní činnosti. Nová verze 

pracovních výkazů ještě není k dispozici, bude se zatím používat verze stará. Odevzdávat max 

do 5. dne v měsíci R. Raflové, cestovní příkazy ke konci měsíce.  



 

 

 

 

Pracovní skupiny 

- pracovní skupina_5 členů, schůzky min 4x ročně (pro rok 2018 pouze 2 schůzky) 

- DPP 1.9.2018 - 31.12.2018,  odměna ve výši 170,- Kč/hod  

- výplata k: 31.1.2019, k 31.12.2019, k 31.12.2020, k 31.12.2021, k 31.5.2022 

- schůzky PS - nájmy prostor vč. občerstvení na fakturu. 

 

Dominika P. zpracuje newsletter s aktuálními informacemi, který bude rozeslán ředitelům 

jednotlivých škol.  

 

Další schůzka RT - čt 30. srpna 2018 v 9 hod Velké Pavlovice, Tovární 22, zasedací místnost 

Hantály a.s. 

 

 

Zapsala: Alena Procházková 

18.6.2018 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


