
 

 
 

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:  3. září 2020, v 9:00 hod    

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

 

 

Jednání Mikroregionu Hustopečsko 

E.Bauerová informovala o jednání zástupců obcí MH, které proběhne 23.9.2020. Tohoto jednání se 

zúčastní V.Holečková a M.Hradilová. Připraví (ve spolupráci s E.Bauerovou a R.Raflovou) přehled 

využívání vzdělávacích akcí jednotlivými školami a čerpání finanční podpory pro školní akce. 

     

ZOR a ŽOP 

V.Holečková informovala, že vše proběhlo v pořádku. 

Dále sdělila, že 1.12.2020 proběhne v Brně "Setkání příjemců IPo MAP", kterého se bude účastnit. 

 

Strategický rámec MAP 

Od 2. do 7. září 2020 proběhne hlasování per rollam aktualizovaného str. rámce. E.Bauerová 

následně zajistí podpis předsedy Řídícího výboru a nechá zveřejnit na webových stránkách. 

E.Bohutínská zašle na příslušný úřad.  

 

Sebehodnotící zpráva a Evaluační zpráva 

M.Hradilová vytvořila průběžnou sebehodnotící zprávu, která bude předložena ŘV ke schválení.  

Dále bude doplněna Evaluační zpráva o implementačních aktivitách - vypracuje V.Holečková. 

M.Hradilová zpracovala výzvy na malé projekty pro školy na rok 2020/2021 - E.Bauerová zajistí 

zveřejnění na webových stránkách a rozešle do všech škol v regionu. 

 

Akční plán 

E.Bohutínská zpracuje jeho vyhodnocení.  

 

 

Řídící výbor 

Setkání ŘV je naplánováno na 19. listopadu 2020, ve 14 hodin, na EKC Trkmanka Velké Pavlovice. 

 

 



 

 
 

 

 

Veletrh volnočasových aktivit 

D.Pudilová upřesnila informace týkající se akce: 

* 10. září 2020 - CVČ Pavučina 

* 17. září 2020 - sokolovna Klobouky u Brna 

- od 9 do 17 hodin, je zajištěno cca 15 stanovišť, catering, doprava Šafařík, odměny (rostoucí ptáček, 

pití, malá sladkost, dřevěná káča) atd. E.Bauerová zajistí roušky a dezinfekční roztok.   

 

M.Hradilová informovala - Na této akci se představí také výtvarná soutěž pro školy s názvem 

"Obrázky z mojí obce".  Soutěž je určena pro MŠ i ZŠ. Bude probíhat od 15.9.2020 do 31.1.2021. 

Vyhodnocení pak do 28.2.2021. Následovat budou putovní výstavy v obcích a praktické využití 

obrázků dětí. Na soutěži se podílí jako odborný lektor, pedagog a výtvarník Mgr. Petr Horáček.   

E.Bauerová pro něj vytvoří DPP, M.Hradilová výkaz. E.Bauerová zajistí zveřejnění soutěže na web 

stránkách a rozešle do všech škol.  

 

Sdílený logoped 

Naskytla se možnost zprostředkovat pro školy služby logopeda formou sdílení. D.Pudilová bude 

kontaktovat příslušnou osobu a zjistí, zda by byla ochotná a jak by si činnost konkrétně 

představovala. 

 

 

Další schůzka RT_proběhne ve čtvrtek 15. října 2020 v 9 hodin, kancelář Mikroregionu Hustopečsko. 

 

 

   

Zapsala: Eva Bauerová 

10.9.2020   


