
 

 
 

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:  4. března 2020, 9:00 hod.,  MěÚ Hustopeče, kancelář Mikroregionu 

Program: 

1. Informace o změnách v řízení projektu a o aktivitách dalších pracovních skupin - podá 
M. Hradilová 

2. Strategické plánování škol – aktualizace Potřeb škol, výstupy pro SWOT analýzu -  E. 
Bohutínská 

3. Informace o dotačních možnostech podle přidělených dotačních programů pro školy 
– E. Bohutínská, M. Poštolková, M. Hradilová  

4. Lokomoce v mateřských školách – informace o workshopu a o zapojených MŠ – M. 
Hradilová 

5. Workshop pro ředitele základních škol – termín 15. a 16. 5. 2020, Trkmanka Velké 
Pavlovice – informace o přípravě podá M. Hradilová 

6. Různé, diskuze 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) M. Hradilová 

Členové PS byli informováni o změně osoby manažera Projektu – od 1.2.2020 Bc. Veronika 
Holečková. 

Byli seznámeni s aktivitami realizovanými dalšími pracovními skupinami. 

 

Ad 2)  E. Bohutínská 

E. Bohutínská zpracovala aktualizované dotazníky Popis potřeb škol a výstup z nich zapracuje 
do aktualizované SWOT analýzy MAP. 

Ad 3) M. Poštolková, E. Bohutínská, M. Hradilová 

M. Poštolková podala informaci o školách, kterým podávala žádosti na školní zahrady do 
dotačního programu SFŽP. Systém, který běžel velmi pomalu, nakonec umožnil podat žádosti 



 

 
 

třem školám (ZŠ Hustopeče, Křepice a klobouky. Žádosti škol Horní Bojanovice a Nikolčice 
podány nebyly, protože se systém z důvodu vyčerpání finančních prostředků uzavřel. 

Dále byly do tohoto DP podány ještě žádosti škol v Šitbořicícha Uherčicích.  

Očekává se vyhlášení šablon III. Školám rozešle informaci M. Hradilová. 

 

Ad 4) M. Hradilová 

Lokomoce v mateřských školách – informační workshop realizačního týmu tohoto projektu 
pro ředitelky mateřských škol v území – proběhl 4.12.2019 od 12:30 hod v Ekocentru 
Trkmanka Velké Pavlovice. K realizaci projektu se přihlásily MŠ Velké pavlovice, Velké 
Němčice a Strachotím. První interaktivní seminář, který si školy již hradí samy, proběhl 
7.2.2020. 

 

Ad 5) M. Hradilová 

Probíhají přípravy na workshop pro ředitele základních škol 15. A 16.5.2020. Je zajištěno 
místo, dolaďují se lektoři. 

 

Ad 6) 

Diskuze probíhala k jednotlivým bodům přímo. Diskutována byla i činnost koordinátora 
kariérových poradců.  

Dne 12.12.2019 proběhl workshop pro výchovné poradce z úplných ZŠ. B. Kynclová zatím 
neodevzdala zápis, sestavením zápisu je pověřena E. Bauerová, která se jednání zúčastnila.  

Další jednání PS bude svoláno dle potřeby. 

 

 

V Prušánkách 5.3.2020                                                                   Zapsala: Michaela Hradilová 

                                                                                                                     


