
 

 
 

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: všichni členové pracovní skupiny – viz. print-scren z on-line jednání 

Datum, čas, místo:  27.11.2020 od 10:30 hod. Meet na platformě Google 

Program: 

1. Informace o činnosti RT a o dění v projektu - podá M. Hradilová 

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

3. Workshop pro ředitele základních škol – termín 16. a 17. 10. 2020, Trkmanka Velké 
Pavlovice – informace podá M. Hradilová 

4. Workshop pro ředitelky MŠ – jaro 2021 – M. Hradilová, B. Nešporová 

5. Různé, diskuze 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) M. Hradilová 

Členové PS byli informováni o činnosti RT v době od 10. 9. 2020, kdy od října je činnost 
omezená v důsledku nouzového stavu. 

Výtvarná soutěžní přehlídka pro děti z MŠ a žáky ZŠ Obrázky z mojí obce – termín uzábvěrky 
přijmu prací je posunut na 31. 3. 2021, putovní výstava prací bude zahájena v květnu 2021. 
Informace rozeslána do škol, zveřejněna na webu maphustopecsko.  

Ad 2) M. Poštolková, E. Bohutínská, M. Hradilová 

Školám rozeslána informace o vhodných výzvách v Programu rozvoje venkova – kontaktní 
osoba M. Poštolková. 

Školy ani obce o možnou dotaci zatím neprojevily zájem.  

Ad 4) M. Hradilová 

Dvoudenní seminář ředitelů ZS ve dnech16. a 17. 10. 2020 ve Velkých Pavlovicích byl zrušen 
pro nezájem z důvodu zhoršující se epidemiologické situace. 
V roce 2021 bude uskutečněn seminář jednodenní. Termín bude určen až v závislosti na 
vývoji koronavirové situace tak, aby nedošlo ke zbytečnému zatěžování ředitelů škol. 
 



 

 
 

Ad 5) B. Nešporová 

Zatím ředitelky MŠ neposlaly své náměty na plánovaný workshop  na jaro 2021, protože 

epidemiologická situace je zatím nepříznivá a nikdo nedokáže odhadnout, kdy se stav zlepší. Ředitlkly 

jsou zatíženy řešením problémů s provozem MŠ.  B. Nešporová s nimi bude v kontaktu a až shromáždí 

požadavky a náměty zašle mailem M: Hradilové. Workshop připadá v úvahu až ve 2 pololetí 2021. 

Ad 6) 

Diskuze probíhala k jednotlivým bodům přímo.  

K podpoře regionální identity bude Realizačním týmem pro děti a žáky připravena soutěž, 
jejímž cílem bude poznání zajímavých míst v regionu. Soutěž bude individuální. Za přípravu 
scénáře a propozic soutěže zodpovídá m. Hradilová. 

 

Další jednání PS je plánováno na přelom měsíce ledna a února 2021. 

 

 

V Prušánkách 28.11.2020                                                                   Zapsala: Michaela Hradilová 

                                                                                                                     


