
 

 
 

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:  30. dubna 2020, v 9:00 hod    

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

 

 

Rozpočet projektu MAP 

V. Holečková zpracovala nový podrobný rozpočet vč. přehledu skutečně čerpaných výdajů.     

 

Facilitátoři 

Praxe ukázala, že bude potřeba nově obsadit tuto pozici. S B. Kynclovou (stávající facilitátorka) byla 

uzavřena Dohoda o zvýšení kvalifikace, vzdělání jí bylo uhrazeno z prostředků MAP. E. Bauerová, R. 

Raflová a V. Holečková projednají tuto situaci s M. Strnadovou (MěÚ Hustopeče).     

 

Pracovní skupina Financování 

P. Pálka za MAS Hustopečsko již nebude členem této skupiny. Nově se stala členkou V. Holečková. 

Celkové obsazení je ve složení: R.Valenta, E.Bohutínská, R.Raflová a V.Holečková.   

 

Z Bílých Karpat na Pálavu 

Z důvodu nouzového stavu se začne s akcemi od září 2020. 

 

Pracovní výkazy 

Výkazy se budou nadále posílat R. Raflové a nově také V. Holečkové.  

 

Řídící výbor 

Plánované květnové setkání nebude, hlasování proběhne per rollam.   

 

Implementační aktivity 

Veletrh firem se uskuteční až v roce 2021. 

Veletrh neziskových organizací - 10. září 2020 Hustopeče, 17. září 2020 Klobouky u Brna 

D.Pudilová a R.Raflová si zajistí schůzku se starostou města Klobouky u Brna ohledně pořádání akce. 

"Pub" kvíz - proběhne pravděpodobně až na podzim 2020. 

 

 



 

 
 

 

www.maphustopecsko.cz 

Na webovky se umístí odkazy (prokliky) na www.knizky-maphustopecsko.cz a www.rozvojditete-

maphustopecsko.cz (M.Dvořák). 

 

Workshop pro ředitele základních škol se přesune na podzim 2020. (M.Hradilová) 

 

Plán evaluace  

M. Hradilová předložila dopracovaný "Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů a 

harmonogram realizace jednotlivých evaluací. Bude předložen ke schválení ŘV. 

 

ZOR 

Doplní se aktualizace implementační části akčního plánu (D.Pudilová a E.Bohutínská). 

 

SWOT 3 analýza - proběhla diskuse o návrhu analýzy k MAP II.   

 

Zpravodaj bude hotový v květnu 2020. ( D.Pudilová) 

 

Popis potřeb škol 

E.Bohutínská na příští schůzce sdělí, které školy ještě PPŠ neposlaly. 

 

FB 

Z.Dvořáková pošle materiály (letáčky), týkající se vzdělávání, E.Bauerová zveřejní na FB.  

 

 

   

Zapsala: Eva Bauerová 

8.5.2020  


