
 

 
 

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:  3. 5. 2021, 10:00 hod., Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 

 

Program: 

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

 Webináře realizované pro pedagogy a rodiče v období od 8.2.2021 do 20.4.2021  

 Plánované webináře pro období od září 2021 do dubna 2022 

 Aktuální stav realizace Malých projektů spolupráce školami 

 Letáky pro rodiče Školní připravenost 

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 činnosti RT a o webinářích pro pedagogy a rodiče v období od 
8. 2. Do 20. 4. 2021 – hodnocení, účast, 

Členové PS byli seznámeni plánovanými webináře v dalším období. 

Informováni byli o aktuálním stavu realizace Malých projektů spolupráce školami – 
nerealizované akce byly přesunuty na podzim 2021. Pro školní rok 2021/22 se další výzvy 
vyhlašovat nebudou a uspořené prostředky budou ve prospěch škol využity jiným způsobem.  

Ad 2) Příprava MAP III probíhá, aktuálně jsou sbírány souhlasy škol, ostatní formální 
náležitosti jsou již vyřízeny – souhlasy obcí, souhlas JMK atd. 

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

V uplynulém období nebyly pro školy vyhlášeny žádné vhodné výzvy.  



 

 
 

Ad 4) 

Diskuze probíhala k jednotlivým bodům přímo.  

K podpoře regionální identity je Realizačním týmem pro děti a žáky připravována 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 v průběhu měsíce května. 

 

 

V Prušánkách 3.5.2021                                                                   Zapsala: Michaela Hradilová 

                                                                                                                     


