
 

 
 

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:  19. září 2018, začátek v 9 hodin  

 

Zápis: 

 

Webové stránky + emailové adresy 

Zich přivítal přítomné členy realizačního týmu a informoval o zřízení nových webových 
stránek www.maphustopecsko.cz., a požádal o připomínkování jejich obsahu.  

Připomínky: 

• Záložka Události – sjednotit vše do češtiny 

• Název projektu – sjednotit na MAP Hustopečsko – vypustit zkratku ORP 

• Přidat záložku „Výzvy“ 

• Vypsané výzvy zanést do kalendáře + umístit je na Rollbanner 

Zapracování připomínek zajistí Zich do setkání s veřejností. 

 

Emailové adresy na jednotlivé členy RT budou zaregistrovány a zprovozněny do pátku 
21.9.2018. Adresu info@maphustopecsko.cz bude adminovat Procházková a přeposílat 
zprávy příslušným vedoucím PS.  

 

Výzvy 

Hradilová informovala o výzvách pro školské zařízení v rámci projektu MAP II: „Přiveďme 
rodiče za dětmi do škol“, „Podpora aktivit spolupráce“ a „Z malotřídky do velké školy“ , které 
budou vypsány od 17.10.2018 do 31.10.2018 a zveřejněny na webových stránkách (Zich). 

 

Příprava setkání s veřejností 26.9.2018 

Procházková se telefonicky spojí s řediteli ZŠ a MŠ a starosty obcí v regionu a připomene jim 
schůzku s veřejností s bližším vysvětlením, co bude tématem, jaké informace získají apod.  



 

 
 

Procházková připraví 4 prezenční listiny: 

* Workshop na téma "Rovné příležitosti ve vzdělání" 

* Shrnutí projektu MAP I a představení projektu MAP II 

* Zasedání Řídícího výboru – mimo prostory jednání s veřejností 

* Zasedání "Pracovní skupiny financování" 

Zich pošle představenou prezentaci k projektu a jednotliví vedoucí PS si ji postupně doplní o 
své poznámky (Pudilová, Dvořáková). 

Připravit prezentaci k šablonám II. a případně výzvu č. 87 IROP, pokud do úterka zveřejní ŘO 
dokumenty k výzvě (Zich). Procházková nachystá seznam, kam nám zástupci škol uvedou 
datum, do kdy realizují šablony I. 

 

Ostatní 

• Vedoucí pracovních skupin si doplní členy do svých PS a vytvoří za ně výkazy práce 
(souhrnné) – zajistí Pudilová, Hradilová, Dvořáková.  

• Pracovní výkazy musí být vytvořeny podle metodiky, a to od 1.7.2018  (vzory na 
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1013793.htm). Na setkání bylo 
uvedeno, že nové výkazy práce budou závazně vyplňovány podle metodiky od měsíce 
září. 

• DPP pro členy PS budou připraveny na období 1.9. - 31.12.2018. Vytvořený seznam členů 
bude předložen na zasedání Mikroregionu Hustopečsko ke schválení. Seznam poskytnou 
vedoucí PS nejpozději 26.9.2018 – Hradilová, Pudilová, Dvořáková. 

• Během měsíce října bude proveden rozvoz nakoupených pomůcek do jednotlivých škol a 
školek v regionu (dle harmonogramu na základě předávacích protokolů) – Pudilová. 

• Do 27.9.2018 nachystat DPP pro Kyncla a Bohutínskou – smlouva od 1.10.2018 - Zich 

• Hradilová představila aktivitu "Koordinátor kariérového poradenství" (učitel, psycholog, 
...), který by byl v rámci MAP proškolen a pomáhal školám v této oblasti. Aktivita bude 
představena na setkání s veřejností, podle následného zájmu by se řešil způsob výběru 
koordinátora (např. výběrové řízení).  

• Na jednom ze seminářů pořádaných v rámci MAP vzešel od ředitelek mateřských škol 
požadavek, týkající se supervize ředitelek mateřských škol. Procházková osloví všechny 
MŠ v regionu, následně s lektorkou Mgr. Hrbkovou dohodne termín semináře. 

 

Další schůzka RT - středa 24. října 2018 v 9 hod na obecním úřadě ve Starovičkách.  

 

Zapsala: Alena Procházková 

19.9.2018 


