
 

 
 

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:  26. listopadu 2018, 9 hodin  

Místo konání:     zasedací místnost Hantály, a.s. Tovární 22, Velké Pavlovice 

 

* Pracovní výkazy 

Je nutné správně vyplňovat výkazy práce. Všem členům RT bude zaslán informační email  
s vysvětlením, co do jaké aktivity patří (Raflová).  Výkazy se vyplňují měsíčně, pouze u PS 
mohou být souhrnné.    

 

*Průběžné čerpání prostředků projektu 

MAP aktivity by se měly začlenit do rozpočtových položek, proto bude nachystána tabulka, 
kam se budou zaznamenávat jednotlivé výdaje podle rozpočtových položek (Zich). 
 

* Dohody o provedení práce 

Do konce roku budou připraveny DPP pro členy pracovních skupin. Vedoucí PS zašlou co 
nejdříve chybějící údaje svých členů. Pro každého člena bude vytvořena pouze jedna DPP (v 
rámci jednoho roku) se specifikovanou náplní práce (Procházková). 

 

* Zita Dvořáková informovala - schůzka PS Regionální identita se uskuteční 17.12.2018.   

* Dominika Pudilová bude mít další schůzky svých PS během měsíce prosince, tzn. výkazy 
práce jednotlivých členů budou dodány do 31.12.2018. Členové budou vyplaceni během 
ledna 2019 (Pudilová). 

* PS Financování vypracuje výkazy práce k 30.11.2018, proplacení proběhne v průběhu 
prosince 2018 (Zich+Raflová). 

 

 

 



 

 
 

 * Webové stránky 

Na webové stránky MAP bude doplněn seznam členů ŘV, bude vytvořen banner, kde by 
"běhaly" nejaktuálnější info o výzvách, akcích ...  Ve stavovém řádku nabídka "Výzvy" a 
"Realizované akce", tyto dát do popředí nebo je dát na titulku ... (Zich).  

 

*Facebook 

Procházková zajistí naplnění FB.  

 

* 3 aktuální výzvy  

Z malotřídky do velké školy  (2 přihlášky) 

Podpora aktivit spolupráce   (8 přihlášek) 

Přiveďme rodiče za dětmi do škol  (11 přihlášek) 

Školám bude ihned zaslán email s informací o vybrání jejich projektu k realizaci. Následně 
bude vytvořeno "Rozhodnutí o pokrytí úhrady nákladů", které jim bude vč. elektronického 
podpisu zasláno emailem (Procházková).    

 

 

Další schůzka RT - pátek 14. prosince 2018, v 9 hodin ve Velkých Pavlovicích  a  

pondělí 14. ledna 2019, v 9 hodin ve Velkých Pavlovicích  

 

Zapsala: Alena Procházková 

27.11.2018 


