
 

 
 

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:  14. prosince 2018, 9 hodin  

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

 

Účast: 

Michal Zich  manažer projektu 

Michaela Hradilová odborný garant 

Zita Dvořáková vedoucí PS Regionální identita 

Libor Kyncl  facilitátor I 

Beata Kynclová facilitátor II 

 

Michal Zich zahájil jednání a jako host byl představen Miloslav Dvořák, který byl přizván 
k technickým otázkám tvorby letáků  v rámci projektu a pro případnou správu webu. Bylo 
domluveno: 

 Zich poskytne panu Dvořákovi pravidla publicity a grafický manuál OP VVV + font, ve 
kterém jsou psány webové stránky 

 Dvořáková poskytne text pro leták k akci „Z Bílých Karpat na Pálavu“ v odpovídajícím 
rozsahu 

 Dvořák nachystá grafický návrh letáku na leden 2019 

 Dvořák bude spravovat webové stránky projektu, podklady ke zveřejnění na webu 
mu budou zasílány na adresu miloslav.dvorak@seznam.cz, tel. 608 900 517 

 Dvořák se do lednového setkání rozmyslí, zda bude fakturovat nebo uzavře 
s realizátorem projektu DPP 

Kyncl a Kynclová obeznámili ostatní se stavem příprav analýzy potřeb škol v jednotlivých 
školách, v současné chvíli odevzdáno 8 dokumentů, termín odevzdání do 21.12.2018. 
Předpokládá se, že s výjimkou Křepic by neměl být problém s odevzdáním dokumentů, 
Křepice budou facilitátory řešeny individuálně. Všechny dokumenty za jednotlivé školy ve 
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finálních verzích budou následně postoupeny Evě Bohutínské (analytičce) ke zpracování 
agregovaného výstupu za celé území. 

Kynclová seznámila přítomné s aktivitou kariérového poradentství, kde již absolvovala 2 
školení v Praze z celkových tří. Školení mají vysokou úroveň a stálo by za zvážení v budoucnu 
přivést lektory přímo do našeho území pro jednotlivé školy. V současné době se do aktivity 
jsou ochotny zapojit 3-4 školy v území, bude probíhat nadále komunikace a snaha o vtáhnutí 
většího počtu škol. Bylo domluveno: 

 Procházková nachystá smlouvu pro Kynclovou, ze které bude patrné, že Mikroregion 
pro ni zaplatil vzdělávání v oblasti kariérového poradenství a pracovnice se naopak 
zavazuje pokrýt tuto projektovou aktivitu po celou dobu trvání projektu. 

 Raflová proplatí cestovné paní Kynclové za cesty do Prahy 

 Kynclová + Pudilová se vzájemně kontaktují a začnou společně chystat aktivitu 
„Veletrh firem pro žáky“, zejména po obsahové stránce, tj. kdo se veletrhu zúčastní + 
odborná část veletrhu, která bude zaměřena na učitele pro rozšíření jejich znalostí 
v oblasti kariérového poradenství. Aktivita by měla být uskutečněna v 9/2019. 

 

Ostatní: 

 Kynclová zjistí u konzervatoře Brno vhodné témata pro ZUŠ, v rámci kterých by bylo 
udělat školení pro pracovníky ZUŠ v rámci projektu 

 Zich kontaktuje Hrubého jako zástupce JMK v PS Vzdělávání MAS, aby zkusil získat 
data z UIV za školy 

 Všichni budou hledat logopeda, ze škol je o to zájem, nemusel by být primárně 
placen z projektu, ale školy nemají zdroje kde hledat a kdy. V případě, že bychom 
někoho našli, školám tento člověk bude doporučen a následně by se řešil způsob jeho 
financování (nejpravděpodobněji ½ samotné školy, ½ z projektu, případně jiný 
poměr) 

 

Zapsal: Michal Zich 

14.12.2018 


