
 

 

 

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:  29. dubna 2019, 9.00 hod    

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

 

OSPOD 

Proběhlo setkání za velké účasti. Vznikla úzká pracovní skupina Hustopeče (všechny školy 

z Hustopeč), budou se řešit aktuální věci s dětmi. Následně proběhla první schůzka, která byla 

zaměřena na kyberšikanu. Příští setkání se zástupcem městské policie. Další setkání pracovní skupiny 

proběhne v říjnu 2020. Cílem bude udržet setkávání skupiny i po konci projektu. 

Veletrh neziskových organizací 

Malý zájem, ozvalo se CVC Hustopeče a Diskgolf Hustopeče. Místo realizace Fotbalové hřiště 

Hustopeče.  Rozjednána společnost Westfalia, která dělá pro své zaměstnance dětský den, mají to 

v sudé roky. Možnost navázání spolupráce. Předpokládané datum konání  6.6.2020 – Hustopeče, 

v roce 2021 udělat akci v Kloboukách u Brna. Na první rok pozvat cíleně zástupce neziskovek 

z Kloboucka, aby se přijeli podívat jak je akce orientovaná. Zkusit podat žádost na JMK, 

environmentální osvěta – začátek 2020. 

Webové stránky 

Zich – pošle fakturační údaje panu Dvořákovi, ten zajistí zprovoznění domén.  

Změnit ROLL UP!! 

Do událostí a aktualit vložit leták na polytechnickou výchovu. 

Doplnit zápisy Regionální identity - Dvořáková 

Veletrh firem 

Pramos – jsou dostupní, pošlou 2 zaměstnance, pravděpodobné konání zřejmě mezi 16-20. září. 

Zatím potvrzené 3 firmy – Pramos, Westfalia a Hantály. Proběhne setkání se zástupci MOSSu, o 

propůjčení prostor na pronájem, aby byla venkovní a krytá plocha. Zajistí Pudilová+Raflová+ Zich, 

nejprve kontakt s městem, které by mělo mít roli partnera. 

 



 

 

 

Polytechnická výuka školení 

Hradilová + Nešporová vytvořili osnovu, pan Dvořák nachystal leták, školy byly osloveny, do 20.5. je 

termín pro přihlášení, místo konání Ekocentrum, konání v červnu. Z MAPu zaplaceno občerstvení a 

ubytování, večerní program úhrada vlastní. Pátek praktické ukázky, v sobotu nabídka ze strany 

Ekocentra. Zatím 2 přihlášky. Evidování přihlášek Bauerová + Hradilová. 

Z Bílých Karpat na Pálavu 

Nákup pomůcek do programu během května 2019. 

Ostatní 

• Hlásit paní Raflové, kteří lidé jsou navíc.  

• Agregovaný výstup, Zich zjistí od Bohutínské, jak je na tom a jakým způsobem zpracovává 

výstupu dotazníky.  

 

 

Další schůzka RT – pondělí 13. května 2019 v 9:00 hodin ve Velkých Pavlovicích  

(areál Hantály).   

 

Zapsal: Michal Zich  

30. dubna 2019   


