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. ledna 2019, ve 12 hodin
Místo konání:

Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice 691 06

* Výzvy IROP
Zich informoval o prodloužení termínů výzev z IROP prostřednictvím MAS Hustopečsko:
- Podpora předškolního vzdělávání do 30.4.2019
- Podpora vzdělávání 2 do 30.4.2019
* Dotazník - Popis potřeb škol
Kyncl sdělil, že vyplněné dotazníky odevzdalo 40 škol z celkového počtu 50. Zbytek bude mít
ke zpracování do konce týdne.
* Projekty MAP v rámci Jihomoravského kraje
Zich zjistí, v jaké realizační fázi jsou ostatní MAPy v Jmk a informaci předá ostatním členům
RT.
* Školení SWOT analýza
Bylo navrženo zrealizovat školení pro ředitele škol, týkající se strategického řízení a plánování
ve školách. Zich provede průzkum mezi lektory.
* Bilance (spoluúčast v MAP)
Zich vypracoval tabulku přínosu pro jednotlivé zúčastněné obce v rámci projektu. Byla
přeposlána jednotlivým členům RT. Hradilová a Pudilová vytvoří krátkou zprávu o tom, kolik
prostředků se vrátilo do škol v zapojených obcích. Tuto zprávu Pudilová zapracuje do
newsletteru a bude zveřejněno jako aktualita na webu. (Dvořák).

* Školní pomůcky a hry, Klokanův kufr a kapsy - Předávací protokoly
Všechny výše uvedené školní pomůcky byly rozdány do škol a školek na základě předávacích
protokolů. Tyto budou zaslány Radce Raflové. (Bauerová)
Přehled umístění v ZŠ:
Základní škola Velké Němčice - deskové hry a pomůcky
Základní škola Kobylí - deskové hry a pomůcky
Základní škola Klobouky u Brna - deskové hry a pomůcky
Základní škola Hustopeče, Komenského - deskové hry a pomůcky
Přehled umístění v MŠ:
Mateřská škola Šitbořice - klokanovy kapsy (klokanův kufr bude cca v dubnu 2019))
Mateřská škola Hustopeče, Školní - klokanův kufr, klokanovy kapsy
Mateřská škola Kobylí - klokanův kufr, klokanovy kapsy
Mateřská škola Klobouky u Brna - klokanův kufr, klokanovy kapsy

Měla by být také pořízena fotodokumentace při využití pomůcek v praxi. (Pudilová)
Bude vytvořen "Formulář o výpůjčce", na základě kterého si budou školní pomůcky
zapůjčovat jiné školy. (Pudilová)
* Dohody o provedení činnosti a Dohody o provedení práce
DPČ a DPP pro členy realizačního týmu budou připraveny ve stejném znění jako v minulém
roce. U DPP pro členy pracovních skupin bude změna, připravena bude "obecná" DPP, která
pojme více aktivit (člen PS, lektorování, správa školních pomůcek).
Zich a Raflová prověří, zda je nutné smlouvy odsouhlasovat na shromáždění starostů
Mikroregionu Hustopečsko.
* Administrace webových stránek
Přístup pro administraci webových stránek MAP (širší verzi) pro pana Dvořáka zajistí Zich.
* Letáky
Šablona na letáčky bude hotová cca do konce ledna. (Pudilová a Dvořáková)
* Zpravodaj č.3
Pudilová připraví další číslo zpravodaje, témata: bilance, interaktivní tabule, výzvy MAS
Hustopečsko - prodloužené termíny výzev, aktualizace strategického rámce chystaná na
duben 2019, semináře pro školy březen, spolupráce s OSPOD ...
* Kvalifikační dohoda - Beata Kynclová
Bauerová připraví smlouvu týkající se zabezpečení a úhrady vzdělávání v oblasti kariérového
poradenství (Mikroregion Hp - Kynclová).

* Supervizní setkání - mateřské školy
Bauerová zjistila: Mgr. Hrbková má již stanoveno 5 termínů setkání v roce 2019 v Brně.
Přihlášeno je z našeho ORP cca 5 zájemců. Otázka zněla, zda by šla uhradit účast na semináři
pro zájemce z naší ORP ...?! Bohužel toto nelze, nejsme organizátory akce.
Další schůzka RT - úterý 19. února 2019 v 9 hodin ve Velkých Pavlovicích (areál Hantály)

Zapsala: Eva Bauerová
16.1.2019

