
 

 
 

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:  24. října 2018, 9 hodin  

Místo konání:     Obecní úřad Starovičky, č.p. 43  

 

* Obsazenost pracovních skupin 

Je nutné znát úplné složení jednotlivých pracovních skupin → tvorba DPP.  

  

* Dohody o provedení práce 

Do konce roku budou připraveny DPP pro členy všech pracovních skupin (Procházková). 
Vedoucí PS zašlou vyplněnou tabulku (rozešle Procházková) s podklady pro jejich tvorbu, 
nebo předají jen kontakt na členy, zbytek zajistí Procházková.   

 

 * Školní pomůcky a hry  

Koncem měsíce října bude připraven seznam, kam budou umístěny školní pomůcky a hry a 
zajištěn jejich rozvoz do vybraných škol, předávací dokumenty a systém jak řešit předávku 
mezi jednotlivými školami (Pudilová). 

 

* Zpravodaj č. 2 

Pudilová zpracuje druhý zpravodaj, kde budou zveřejněny již konkrétnější informace - 
dotační výzvy, prodloužení termínu, prezentace MAP prostřednictvím Hustopečské televize 
(v rámci povinné publicity) ... aj. 

 

* Dotazník "Popis potřeb škol" a "Kariérové poradenství" 

Hradilová upraví výše uvedené dotazníky a Procházková rozešle dle pokynů do škol. Dále 
informovala o třídenním školení "Koordinátor kariérového poradenství", který bude 
absolvovat paní Beata Kynclová, vybraná na tuto pozici, v Praze. 

 



 

 
 

* Projekt "Z Bílých Karpat na Pálavu" 

Prezentace projektu, tvořeného v rámci PS Regionální identita, proběhne leden/únor 2019. 
Musí se vytipovat školy, které budou zapojeny s motivačním účinkem, aby se účastnily 
ostatních aktivit v projektu (Dvořáková + Hradilová)  

 

* Letáky 

Pro potřeby prezentace jednotlivých aktivit budou postupně vytvářeny letáky, pro realizaci 
implementačních aktivit. Grafický návrh letáku (šablonu) zajistí Dvořáková. Dále bude 
vytvořen "obecný letáček" - představení MAPu, základní informace, kontakty apod. 
pravděpodobně ve formátu "skládačky", v nákladu 500 ks na celou dobu projektu.  
Zajistí Dvořáková, informace z webu + zajištění jazykové korektury. 

 

* Supervize 

Procházková předložila nabídku Mgr. Hrbkové týkající se Supervize ředitelek/učitelek 
mateřských škol pro rok 2019. Nabídka je časově hodně obsáhlá (5 dnů po 6 hodinách), cena 
za 1 den 9.000 Kč. Je nutné zjistit konkrétní téma, (jestli si určí ředitelky MŠ nebo stanoví 
lektorka), termín přesunout až na rok 2020, setkání v odpoledních hodinách či rozdělit na 
dva dny (Procházková). 

  

Další schůzka RT - pondělí 26. listopadu 2018, v 9 hod, místo bude upřesněno.  

 

Zapsala: Alena Procházková 

25.10.2018 


