
 

 
 

 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:  17. března 2021, ve 14.00 hod    

Místo konání:    on-line (Google Meet) 

 

MŠMT k MAP III 

V.Holečková se 23.3.2021 zúčastní webináře na téma MAP III.  

 

Dále informovala, že paní Olga Chalupová z NPI (NIDV), členka našeho ŘV, odchází na jinou pozici a 

nahradí ji paní Kopřivová. Je tedy nutná změna ve složení ŘV. 

Evaluátor 

je potřeba zajistit nového pracovníka do MAP III na pozici evaluátora, protože tuto činnost nesmí 

vykonávat nikdo, kdo je zapojen do realizace projektu. 

 

Notebooky do škol  

V.Holečková provedla průzkum trhu a po operativní poradě zajistila nákup 10 ks notebooků zn. DELL.  

E.Bauerová připraví smlouvu, vzor od M.Hradilové, a předávací protokoly. Dále zajistí předání NTB ZŠ 

Hustopeče Komenského a ZŠ Klobouky u Brna. M.Hradilová vytvoří o tomto projektu článek, který 

bude zveřejněn v hustopečských listech. Přizvána bude také hustopečská TV. 

R.Raflová zjistí, zda se musí smlouva zveřejňovat v registru smluv.  

 

Různé: 

D.Pudilová sdělila, že avizovaná reportáž 2.3.2021 na téma „Školní zralost“ bohužel z důvodu 

uzavření školek neproběhla. Prezentovala nápad, natáčet krátká videa, reportáže ve stylu „Sdílení 

dobré praxe v distanční výuce“ (zjistit ve školách, co se jim osvědčilo…).  

Dále navrhla zorganizovat webinář pro rodiče z „aktivních školek“. 

 

V.Holečková informovala o nabídce „Barevná škola“ (různé druhy polepů – vzdělávací, zábavné, 

navigační, pohybové dráhy, nástěnné panely aj.) Provede se šetření, jestli by o tento projekt byl ve 

školách zájem.  

 

Obrázky z mojí obce 

31.3.2021 je uzávěrka soutěže, bylo školám připomenuto. E.Bauerová vytvořila DPP pro Petra 

Horáčka (od 1.3.2021). Výstava proběhne prozatím pravděpodobně on-line. Byla by možná 

spolupráce s muzeem v Hustopečích (zjistí R.Raflová), s EKT Trkmanka a s hustopečskou TV.   



 

 
 

  

 

Putování s Mapíkem 

M.Hradilová zpracovává texty pro jednotlivá soutěžní témata. Do příštího jednání RT bude většina 

hotova a na základě toho bude rozhodnuto o tom, jak bude soutěž organizována. 

 

M.Hradilová by ráda nabídla zajímavý vzdělávací webinář ředitelům škol. Musí se vytipovat témata, 

která by je zaujala a poslat jim nabídku … 

  

Z.Dvořáková se spojí s hustopečskou TV ohledně projektu „Z Bílých Karpat na Pálavu“ o možnosti 

provedení v on-line prostředí.  

 

R.Raflová informovala o iniciativě starostů, z pozice zřizovatelů škol, z regionu CEZAVA a rozeslala 

jejich prohlášení „Starostové stojí na straně dětí a škol a žádají řešení situace“ členům RT. Ti se 

s textem seznámí, emailem si sdělí své názory a následně k tomu RT zaujme postoj.  

 

 

 

Další jednání RT proběhne v pondělí 12. dubna 2021 …   

    

Zapsala: Eva Bauerová 

20. března 2021   


