
 

 
 

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:  7. listopadu 2019, v 9:00 hod    

Místo konání:    MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2, kancelář Mikroregionu  

 

Řídící výbor (14.11.2019) 

E.Bauerová rozešle členům ŘV pozvánku vč. sestaveného programu a dokumentů, které se budou 

schvalovat (Sebehodnotící zpráva a odkaz na Agregovaný popis potřeb škol na webu). Dále připraví 

jmenovitou prezenční listinu, zajistí občerstvení, vytvoří přehled k výzvám spolupráce pro rok 

2019/2020. R.Raflová připraví přehled k výzvám za rok 2018/2019. 

M.Hradilová sestaví nový plán jednání ŘV v souladu s tím, jak vyplynulo ze Sebehodnotící zprávy, 

dále prezentaci přehledu aktivit projektu a bude řídit jednání ŘV.  

D.Pudilová, Z.Dvořáková, M.Hradilová připraví stručnou informaci o činnosti pracovních skupin .  

E.Bohutínská vytvoří stručný přehled výstupů z popisů škol z Agregovaného popisu potřeb (Analýza 

výstupů), zajistí u pana Dvořáka zveřejnění na webu. M.Zicha nahradí v ŘV R.Raflová (za realizátora 

projektu).  

 

Aktualizace strategického rámce 

E.Bauerová pošle upozornění těm školám, které dosud nezaslaly aktualizovaný seznam svých 

záměrů. Termín bude stanoven do 15. listopadu 2019. ŘV bude obeznámen s tím, že doplněný 

Strategický rámec se bude schvalovat hlasováním per-rollam. 

 

Výzvy na malé projekty spolupráce pro školní rok 2019/2020 

Celkem bylo podáno 28 žádostí. Rozhodnutí o poskytnutí úhrady nákladů byla elektronicky 

podepsána a školám poslána emailem. Seznam je veřejně dostupný na webu. 

Projektové výzvy pro rok 2020 
M.Hradilová vytvoří informační email, týkající se připravovaných výzev z OP VVV, IROP,  JMK apod. 
pro rok 2020, zašle E.Bauerové, která jej rozešle školám v regionu.  

 
KAP - Krajský akční plán 
R.Raflová zjistí, jak funguje předávání informací z MAP do KAP. Dle aktuálního zjištění, dosavadní 
manažer projektu informace nepředával.  
 
 
 



 

 
 

 

NIDV – SRP 
D.Pudilová ve spolupráci s budoucí manažerkou projektu bude kontaktovat krajskou metodičku a 
zjistí, jakým způsobem zapojit RT a PS do vzdělávání SRP. 

 

Publicita 
Dle projektu je stanovena 4x ročně (článek, TV ...). Od minulé ZoR jsou aktualizovány webové stránky, 
FB, je pořízen televizní záznam z Veletrhu firem, školy v místních zpravodajích informují o svých 
projektech podpořených z MAP. Z.Dvořáková zajistí televizi k projektu Z Bílých Karpat na Pálavu. 
R.Raflová informuje starosty obcí na společných jednáních  Mikroregionu Hustopečsko.  
 

Webové stránky 

Pan Dvořák na webu upraví seznam aktuálních členů RT. Emailová adresa zich@maphustopecsko.cz 

bude přesměrována na manazer@maphustopecsko.cz. Dále zajistí plynulý chod webových stránek, 

rychlé uveřejňování požadovaných informací . 

 

FB 

E.Bauerová zveřejní na FB informační letáky - Z Bílých Karpat na Pálavu, Lokomoce ... a další aktuální 

informace. 

Aktuality z pracovních skupin: 

Polytechnická výuka v MŠ - soubor pomůcek 

Pomůcky již dorazily, vydávají se zapojeným školám na EKC Trkmanka na základě předávacího 

protokolu. Současně si na EKC mohou tyto MŠ domluvit lektorky, které u nich realizují hodinu výuky 

s těmito pomůckami /pro učitelky a děti – 1 třída/.   

 

Z Bílých Karpat na Pálavu 

O tento projekt je velký zájem, stav je naplněn. Proběhne hodnotící schůzka ohledně přijatých 

žádostí. M.Hradilová, Z.Dvořáková. Dále Z. Dvořáková bude jednat s vybranými školami ohledně 

termínu realizace, počtu dětí a možného spojení škol k využití jednoho autobusu. Provede průzkum 

trhu, poptá dopravce a vyžádá si pro Mikroregion Hustopečsko cenovou nabídku. 

Z.Dvořáková dále doplní na web prezenční listiny a zápisy z PS Regionální identita. 

 

Plnění povinné podaktivity 2. 14 – PZK – workshopy pro rodiče 4x za projekt 

Využít vhodné projekty ve výzvě Přiveďme rodiče za dětmi do škol – např. Festival "Den zdraví", ZUŠ 

Velké Pavlovice_ Hraje a zpívá celá rodina, MŠ Starovičky_ Vánoční dílny pro rodiče dětí z MŠ, ZŠ 

Šakvice_Divadelní představení a tvořivé odpoledne (rodičovské fórum), ZŠ Velké Němčice_Mámo, 

táto, pojďte si hrát. 

Plánovaný Veletrh neziskových organizací – připravit aktivitu pro rodiče. 

 

 

  



 

 
 

 

Projekt LOKOMOCE 

M.Hradilová informovala o workshopu na téma "Pohyb do MŠ", v rámci projektu Lokomoce, který se 

bude konat 4. prosince 2019 ve 12:30 hod. na EKC Trkmanka.  Aktivita z PS Projektová kancelář. 

Finanční gramotnost do škol 

M.Hradilová informovala  o možnosti zapojení základních škol. Program Finanční gramotnost do škol 

byl založen v roce 2012 a je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet 

finančně gramotné školy. Systémově i individuálně rozvíjí učitele a metodicky pomáhá při zavádění 

principů finanční gramotnosti do školy.  

Naplánovat workshop pro ředitele ZŠ, kde by FG byla jedním z odborných témat. Organizace 

workshopu pátek odpoledne – sobota dopoledne, Ekoncetrum Trkmanka, termín konání dle volné 

kapacity na Ekocentru. 

Školy a OSPOD spolupracují vč. zapojení městské policie Hustopeče 

D.Pudilová informovala o schůzce, která proběhla 6.11.2019 a o probíraných tématech. Zápis z 

tohoto setkání bude uveřejněn na webu MAP.  

M.Hradilová informovala o akci pořádané OHP Břeclav dne 7. 11. 2019 pod názvem Břeclavský fortel. 

Kontaktní osoba Vendulka Dobiášová, inspirace pro náš Veletrh firem. 

DPP - Stratégové škol  

Ty školy, které se zapojily a vyplnily dotazník "Popis potřeb škol", resp. ředitelé těchto škol, mají 

nárok na odměnu formou DPP. E.Bauerová tuto smlouvu připraví ve spolupráci s M.Hradilovou. 

/DPP_ 170 Kč x 18 = 3.060 Kč/.  

 

Další schůzka RT_čtvrtek 12. prosince 2019 v 9:00 hod, kancelář Mikroregionu Hustopeče.     

 

Zapsala: Eva Bauerová 
10.11.2019 


