
 

 
 

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. prezenční listina 

Datum, čas, místo:  18.5.2021, 9:00 hod., Mateřská škola Hustopeče, Školní 25 

 

Program: 

1. Změny a novinky v realizaci MAP II v souvislosti s nouzovým stavem (M. Hradilová): 

 Podpora škol v nouzovém stavu – Notebooky a vizualizéry pro on-line výuku, Barevná 

škola, podpora škol k využití platformy Google 

 Výtvarná soutěž Obrázky z mojí obce 

 Soutěžní hra Putování s Mapíkem, výstavba webových stránek o regionu 

 Žádost o dotaci MŠMT – Letní kempy 2021 

2. Informace o stavu příprav žádosti na MAP III (M. Hradilová) 

3. Přehled dotačních možností v nejbližším období (M. Hradilová. M: Poštolková, E. 

Bohutínská) 

4. Různé 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) M. Hradilová 

Členové PS byli informováni o výsledcích rychlých šetření mezi školami a jejich výstupech. 

 Pro ZŠ, které projevily zájem, byly pořízeny notebooky pro on-line výuku (5 ks pro ZŠ 
Hustopeče, Komenského a 5 ks pro ZŠ Klobouky u Brna). Pro MŠ a sloučené ZŠ š MŠ 
byly pořízeny výukové pomůcky pro ekologii (Barevná škola – 16 škol) a proškoleni 
pedagogové. Pro ZŠ jsou pořizovány vizualizéry, zejména pro on-line výuku. Všechny 
pomůcky školám zapůjčeny na základě budoucí darovací smlouvy, kdy po ukončení 
projektu přejdou jako dar do majetku školy. 

 Byla vyhodnocena výtvarná soutěž Obrázky z mojí obce. I přes nepříznivou situaci 
zasláno 245 výtvarných prací, vyhodnoceni vítězové dle kategorií a 8.6. prorběhne 
vernisáž výstavy v Ekocentru Trkmanka. 



 

 
 

 Členové byli informováni o stavu příprav soutěžní hry o regionu Putování s Mapíkem 

(probíhá zpracování grafické podoby a předtisková příprava), souběžně probíhá 

výstavba webových stránek o regionu- Náš region Hustopečsko, Velkopavlovicko, 

Kloboucko. 

 Byla podána žádost na MŠMT ve spolupráci s MAS Hustopečsko Žádost o dotaci 

MŠMT – Letní kempy s Mapíkem2021. Probíhá hodnocení, projekt splnil podmínky, 

ale aktuálně je dotace vyčerpána. MŠMT hedá další zdroje k osílení finančních 

prostředků. 

Ad 2) Příprava MAP III probíhá, aktuálně jsou připravené přílohy žádosti a zadává se text do 
systému. 

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

Do škol byla rozeslána informace o dvou výzvách MAS Hustopečsko – a to výzva z IROP a 
výzva z PRV. 

M. Poštolková připravuje žádost o dotaci pro ZŠ Klobouky a pro MŠ Hustopeče, Školní 25. 

Ad 4) 

Diskuze probíhala k jednotlivým bodům přímo.  

 

Další jednání PS je plánováno v rámci Vernisáže výstavy Obrázky z mojí obce 8.6.2021. 

 

 

V Prušánkách 18.5.2021                                                                   Zapsala: Michaela Hradilová 

                                                                                                                     


