
 

 
 

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:  19. února 2019, v 9 hodin   

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

 

* Aktualizace strategického rámce  

Bauerová zašle ředitelům škol informační email o aktualizaci strategického rámce, o jeho 

případném doplnění. Aktualizaci SR je nutné poslat do 10. dubna 2019 na 

info@maphustopecsko.cz.   

 

* Seminář pro ředitele - strategické řízení a plánování 

Byla kontaktována společnost GrowJOB s.r.o., konkrétně Denisa Dědičová, zatím bez 

odpovědi. Lektorka má zkušenosti s konceptem „hodnotový učitel“, seminář na téma 

strategické plánování ve školách dělala pro základní školy v Praze. Školení by mělo 

proběhnout ideálně v březnu 2020. 

 

* Pracovní skupiny - Pudilová 

Pudilová informovala o aktivitách své pracovní skupiny: 

- Spolupráce OSPOD a škol - 26.3.2019 proběhne akce "Školy a OSPOD spolupracují" (hotel 

Amande Hustopeče, od 14 do 16 hod). Pozváni budou ředitelé škol a další dotčení aktéři 

společně s pracovníky Ospod. 

- Knihovny - proběhne setkání knihoven a bude vytvořen doporučený seznam knih pro děti 

předškolního věku a 1. i 2. stupně.   

Přes wordpress budou vytvořeny samostatné webovky www.knizky.maphustopecsko.cz, kde 

bude uvedena doporučená četba pro předškoláky a školáky, dále odborná literatura pro 

kantory apod.  

- Rozvoj dítěte - přes wordpress budou vytvořeny další webovky 

www.rozvojditete.maphustopecsko.cz, kde bude uveden seznam organizací včetně kontaktů, 

kam by se mohli rodiče obracet o rady ve výchově a rozvoji dítěte. 

 



 

 
 

Pudilová pošle informace. Dvořák založí jednotlivé stránky. 

Dále by se vytvořily www.projekty.maphustopecsko.cz, týkající se všech důležitých 
informací o projektech. 

Na oficiální webovky MAPu budou umístěny odkazy na tyto tři novinky – Dvořák. 

Pana Dvořáka kontaktuje Zich. 

 

* Školní hry a pomůcky  

Pudilová sdělila, že od 1.3.2019 by se začaly zapůjčovat školní hry a pomůcky do škol. Zašle 
se avízo s informacemi, kam se mohou ředitelé obracet ohledně výpůjčky. Pudilová  

Během podzimu proběhne školení na "Klokanovy kufry" (přímo jejich autorkou), proto 
momentálně nebudou kufry půjčovány. Jejich distribuce začne až po proškolení. 

Výplata osobám, které mají školní hry a pomůcky dle DPP na starost, proběhne vždy 

květen/červen příslušného roku (1x za rok po dobu trvání projektu). Zich spočítá výdaje 

v projektu a rozhodne, zda proplacení proběhne v květnu, aby spadlo do 2. monitorovacího 

období (naplnění milníku ve finančním plánu). 

  

* Dotační programy 

Hradilová informovala o otevřených výzvách z JMK: 

- Preventivní programy škol (do 1.3.2019), mohou žádat školy a PPP 

- Program rozvoje venkova JMK - Obecní knihovny (do 1.3.2019), mohou žádat obce 

- MŠMT – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – lze financovat aktivitu Kariérového 

poradenství – oprávněným žadatelem je MAS – 100 % dotace. 

 

* Sdílení zkušeností ředitelek MŠ 

Hradilová přednesla zájem ředitelek MŠ, týkající se výjezdního zasedání k výměně 

zkušeností. Dvořáková zjistí volný termín ubytování na Ekocentru Trkmanka. 

 

Další schůzka RT – středa 20. března 2019, ve 12:30 hodin ve Velkých Pavlovicích  

(areál Hantály).   

 

Zapsala: Eva Bauerová 

20. února 2019  


