
 

 
 

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. srpna 2019, 13:00 hod    

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

 

Personální informace   

R.Raflová oznámila, že v říjnu odchází na mateřskou dovolenou. Pracovně bude fungovat i nadále, ale 

omezeně. Různé platby, faktury či výkazy zasílat stále na raflova@maphustopecsko.cz. 

Od ledna 2020 dojde k personální změně.  O pozici hlavního manažera se budou dělit Dominika 

Pudilová a Eva Bohutínská. Michal Zich (dosavadní manažer) bude zastávat funkci analytika.  

Výzvy na malé projekty spolupráce pro školní rok 2019/2020 
Info pro žadatele, zpracuje M.Hradilová. 
Termín podání žádostí od 23.9.2019 do 7.10.2019 
Realizace projektů bude možná od 15.10.2019. Přednost budou mít ti žadatelé, kteří nečerpali dotaci 
v minulé výzvě. 
Info do Rozhodnutí _M.Hradilová 
* proplácet se bude na základě vystavené faktury či sdělení  
* úhrada nákladů za organizaci akce je formou dohody o provedení práce, která je uzavírána mezi 
osobou odpovědnou za realizace akce a Mikroregionem Hp 
* součet částek dotace je nepřekročitelný 

Sady nářadí (z akce MŠ nově v polytechnické výuce) 
Objednávky u výrobce zajistí pan Martínek (9 sad pro 9 škol + jedna sada bude do zásoby). 
Sady budou předány pouze těm školám, které se zúčastnily výše uvedeného semináře. M.Hradilová 
zajistí u pana Martínka seminář přímo určený na míru pro učitelky MŠ, který se bude konat v MŠ 
Školní Hustopeče. Zúčastní se také lektorky z EKC Trkmanka (budou následně spolupracovat s MŠ v 
našem území).  

 
Veletrh firem (17.9.2019) 
Uskuteční se v areálu fi Agrotec v Hustopečích, bude rozdělen na 3 bloky s programem (8-10, 10-12 a 
12-14 hod), vždy 3 školy v danou hodinu. Každá firma bude mít 5-10 min na představení.  

Účastnit se budou firmy: 
Frauenthal, Agrotec, Moss, Westfalia, Pramos, Město Hustopeče ... 
D.Pudilová dále osloví: Hantály, Agro Maryša, hotel Amande, Vinařství u Kapličky nebo Šlechtitelskou 
stanici vinařskou, nábytek Blanář, Dobrá káva Pouzdřany, Sonnentor Čejkovice, čokoláda Herůfek... 

 



 

 
 

Akce je určena pro 9 úplných základních škol, konkrétně pro žáky 8. a 9. tříd s podmínkou, že se 
budou účastnit také výchovní poradci jednotlivých škol. Proběhne zde také jejich schůzka, kterou 
povede M.Hradilová. Zprostředkuje jim nabídku B.Kynclové, která je koordinátorem kariérového 
poradenství v území, ale z pracovních důvodů se nemůže zúčastnit. 
 
Celou organizaci akce zajišťuje D.Pudilová. Členové RT budou k dispozici na výpomoc. Z.Dvořáková 
bude na místě zajišťovat občerstvení, které bude dodáno externě. Zajistí D.Pudilová. 
Zajištěn je promotruck a lavice. V případě špatného počasí je možné využít zasedací místnost cca 50 
míst.  
R.Raflová zajistí u Technických služeb města Hustopeče party stany vč. montáže 16.9. a demontáže 
17.9. po skončení akce a odpadkové koše. Školám se finančně přispěje na dopravu. 

 

Vzdělávací kurz - Pedagogická diagnostika a stimulace dítěte předškolního  a mladšího školního věku 

D.Pudilová připomněla připravované kurzy s lektorkou Mgr. Jiřinou Bednářovou v Hustopečích. První 
vlna proběhne již v září (9.9.2019 - oblast Hustopečsko, 10.9.2019 - oblast Kloboucko, 11.9.2019 - 
oblast Velkopavlovicko a 30.9.2019 - oblast Velkoněmčicko).  
E.Bauerová meilem rozešle připomenutí vč. pozvánky pro jednotlivá území, zašle D.Pudilová. 
Následně proběhnou také telefonická připomenutí.  

 

Zpravodaj   
Z časových důvodů nebyl vytvořen v červnu. D.Pudilová  jej vytvoří a rozešle poslední srpnový týden.   

  

 Webové stránky 

D.Pudilová zajistí kontrolu webových stránek, M.Hradilová jí pošle návrhy na úpravy. Panu Dvořákovi 

budou zaslány nové dokumenty ke zveřejnění (výzvy, zpravodaj ...). 

 

 

 

Další schůzka RT_čtvrtek 10. října 2019 v 9:00 hod ve Velkých Pavlovicích (areál Hantály).   

 

 

Zapsala: Eva Bauerová 
28.8.2019 


