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: 6. února 2020, v 9:00 hod
Místo konání: MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2, kancelář Mikroregionu

Plán evaluace
Evaluační zpráva byla odeslána. Musí být zpracován evaluační plán. Zpracují V.Holečková a
E.Bohutínská.
Hodnotící zprávy z jednotlivých akcí budou uloženy u E.Bauerové.
E.Bauerová zjistí, zda má Mikroregion vypracovanou aktualizaci archivační směrnice s ohledem na
archivaci dokumentů k projektům MAP I a MAP II.

ŽOP a ZOR
Informace E.Bohutínské: Žádost o platbu byla podána, bez výtky. U ZORky byly jen malé drobnosti.

Akční plán
Měl by být zpracován na kalendářní rok, zpracují V.Holečková a E.Bohutínská.

Paušální výdaje projektu
Je potřeba zjistit aktuální stav skutečně čerpaných výdajů – zajistí V.Holečková.

Workshop pro ředitele základní škol
Uskuteční se ve dnech 15. a 16. května 2020 na EKC Trkmanka. Probíhat bude v pátek od 16 hodin a v
sobotu do cca 13 hodin.
Pátek: lektorka Ing. Skýpalová, témata Pro strategické řízení škol, a to buď Metody analýzy potřeb
školy nebo Řízení změny.
Sobota: téma z E- Bezpeci.cz (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace) – pro případnou
spolupráci je kontaktuje M.Hradilová.

Lokomoce - Pohyb do MŠ
První školící workshop pro zájemce z řad MŠ proběhne 7. února 2020 na EKC Trkmanka od 16,30 hod.
Přihlášeno 21 účastníků ze tří MŠ. Lektorné si hradí jednotlivé MŠ, z MAP se hradí pronájem školící
místnosti a občerstvení pro účastníky.

Kvíz pro žáky
D. Pudilová sdělila, že kvíz pro žáky II. stupně ZŠ proběhne v kinokavárně v Hustopečích dne
23. dubna 2020 od 14 do 16 hodin. Kvíz bude sestávat z 60ti otázek z našeho regionu. Bude 10
družstev po čtyřech žácích.
Z.Dvořáková pomůže s přípravou otázek, vždy tři možnosti odpovědi vč. fotek.

Řídící výbor
Jednání ŘV proběhne ve čtvrtek 21. května 2020 na EKC Trkmanka ve 14 hodin.

LeaderFEST MAS
proběhne ve dnech 27. až 29. května 2020 v Kutné Hoře ... M.Hradilová je ve spojení s Ing. Janem
Libosvárem, analytikem MAS ohledně účasti členů RT na tomto setkání.

Další schůzka RT_proběhne ve čtvrtek 26. března 2020, v 9 hodin, kancelář Mikroregionu
Hustopečsko.

Zapsala: Eva Bauerová
13.2.2020

