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
V RÁMCI PROJEKTU MAP II HUSTOPEČSKO
Pracovní skupina Projektová kancelář
Účastníci jednání: členové pracovní skupiny – viz. prezenční listina
Datum, čas, místo: 21. října 2019, od 15:30 hod., kancelář Mikroregionu Hustopečsko
Program:
1. Informace o změnách v řízení projektu a o aktivitách dalších pracovních skupin
(dopad Veletrhu firem, projekt Z Bílých Karpat na Pálavu, vzdělávání) – podá M.
Hradilová
2. Strategické plánování škol – příprava prezentace agregovaného výstupu na plánované
jednání řídícího výboru - E. Bohutínská
3. Informace o dotačních možnostech podle přidělených dotačních programů pro školy
– E. Bohutínská, M. Poštolková, M. Hradilová
4. Koordinátor kariérového poradenství – aktuální informace k činnosti podá B.
Kynclová
5. Polytechnická výuka v MŠ – informace o aktuálním stavu podpory tohoto projektu –
M. Hradilová, B. Nešporová
6. Lokomoce v mateřských školách – možnosti využití projektu pro školy v území,
nabídka prezentačního workshopu pro ředitelky MŠ – M. Hradilová, B. Nešporová
7. Různé, diskuze
Průběh jednání:
Ad 1) M. Hradilová
Členové PS byli informováni o změnách v RT projektu v souvislosti s odvoláním manažera
projektu za strany Mikroregionu Hustopečsko.
Byli seznámeni s hodnocením Veletrhu firem, s výsledky vlastního dotačního programu pro
školy pro rok 2019/20 (Implementační projekty škol), s cyklem vzděláváním v oblasti
pedagogické diagnostiky malých dětí.
Podrobně byli seznámeni s podmínkami aktuálně vyhlašované výzvy k účasti škol v projektu
Z Bílých Karpat na Pálavu Ekocentra Trkmanka.

Ad 2) M. Hradilová, E. Bohutínská
E. Bohutínská připraví na plánované jednání ŘV prezentaci výstupů z Agregovaného popisu
potřeb škol v území.
Pro školy připravila M. Hradilová upravený dotazník, jehož cílem je získat ze škol rozbor a
hodnocení plnění záměrů, které předkládaly v prvním Popise potřeb školy na přelomu roku
2018/19. E. Bohutínská pro každou školu doplní do dotazníku jejich údaje z Popisu, aby byla
ředitelům usnadněna práce. E. Bauerová následně rozešle do škol.
Ad 3) M. Poštolková
M. Poštolková již spolupracuje se dvěma školami, které mají zájem o získání podpory od SFŽP
na přírodní zahrady, která bude otevřená 3.2.2020. M. Poštolková osloví všechny školy a na
výzvu je znovu upozorní, nabídne jim spolupráci při zpracování žádosti. Připravený text do
škol rozešle E.Bauerová.
Další dotační výzvy pro školy aktuálně nejsou. Přesto budou školy vyzvány k aktualizaci svých
investičních a neivestičních záměrů, aby bylo možno aktualizovat a na ŘV schválit doplněný
Strategický rámec MAP. Připraví E. Bohutínská a rozešle školám E. Bauerová.
Ad 4) B. Kynclová
Zorganizuje v průběhu listopadu setkání s výchovnými/kariérovými poradci úplných ZŠ,
připraví si pozvánku s programem. Na školy rozešle E. Bauerová.
Ad 5) M. Hradilová, B. Nešporová
Soubor polytechnických pomůcek pro vybrané MŠ bude dodán do konce příštího týdne na
Ekoncentrum Trkmanka, školy pak budou vyzvány k jeho převzetí na základě předávacího
protokolu. Protokol připraví E. Bauerová.
31.10.2019 proběhne v MŠ Školní Hustopeče praktická ukázka polytechnické činnosti dětí.
Ukázková hodina pro učitelky pod vedením p. Martínka – formou tandemové výuky. Veškeré
písemnosti a organizaci akce zajišťuje B. Nešporová.
Ad 6) M. Hradilová
Lokomoce v mateřských školách – informační workshop realizačního týmu tohoto projektu
pro ředitelky mateřských škol v území – 4.12.2019 od 12:30 hod v Ekocentru Trkmanka Velké
Pavlovice. Organizaci akce a pozvánky zajišťuje M. Hradilová, do škol rozešle E. Bauerová.
Ad 7)
Diskuze byla vedena průběžně k jednotlivým projednávaným bodům.
Další jednání PS je naplánováno na 14.11.2019, v 11:00 hod., Ekocentrum Trkmanka Velké
Pavlovice. Dle uvážení se členové PS mohou zúčastnit navazujícího jednání Řídícího výboru.

V Prušánkách 22.10.2019

Zapsala: Michaela Hradilová

