
 

 
 

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: členové pracovní skupiny – viz. prezenční listina 

Datum, čas, místo:  19.10.2021, 9:00 hod., Mateřská škola Hustopeče, Školní 25 

 

Program: 

1. Změny a novinky v realizaci MAP II – informace o aktuálních aktivitách 

2. Informace o stavu šetření potřeb škol ke zpracování Agregovaného popisu potřeb 

škol v území, aktualizace MAP (E Bohutínská) 

3. Informace o personálních změnách na pozici facilitátorů – M. Hradilová 

4. Informace o stavu hodnocení žádosti na MAP III (M. Hradilová) 

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

Bohutínská) 

6. Plán aktivit na další období – návrhy členů pracovní skupiny 

7. Různé 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) Členové PS byli seznámeni s akcemi, které byly realizovány v průběhu měsíce září. 

Informace o nich jsou na webu maphustopecsko.cz. Dále byli informováni o výsledcích 1. 

Kola soutěže Putování s Mapíkem a o přípravě kalendáře na rok 2021 z vítězných prací 

soutěže Obrázky z mojí obce. Vyfocené obrázky z vernisáže jsou k nahlédnutí zde     . 
https://drive.google.com/drive/folders/1tIndv66ZFaEzVtzhR4wJqrFIUHTqfR-

Y?usp=sharing 

Ad 2) Dotazníky k Agregovanému popisu potřeb škol jsou vyplněné a uložené na Google 
disku (ještě chybí od tří subjektů), doplní do 20.10.). E.Bohutíská se obrátí na D. Pudilovou 
s žádostí o přístup, aby mohla zpracovat souhrnný dokument. V současné době aktualizuje 
celý dokument MAP, aby mohl být předložen na jednání ŘV 29.11.2021 ke schválení. 

Ad 3) Všechny školy se s dotazy ke strategickému plánování obracejí na M. Hradilovou nebo 
D. Pudilovou, které rovněž připravily i dotazníky. Proto manažerka projektu ukončila 

https://drive.google.com/drive/folders/1tIndv66ZFaEzVtzhR4wJqrFIUHTqfR-Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tIndv66ZFaEzVtzhR4wJqrFIUHTqfR-Y?usp=sharing


 

 
 

spolupráci s L. a B: Kynclovými a pozici facilitátorů v současné době zastávají M. Hradilová a 
D. Pudilová. 

Ad 4) MAP III prošlo formálním hodnocení, aktuálně čekáme na hodnocení věcné 

 

Ad 5)  

Aktuálně nejsou vyhlášeny žádné nové dotace pro školy.  K aktuálně realizovanýmm 
projektům poskytují členky PS konzultace dle požadavků jednotlivých škol 

Ad 6) 

Diskuze probíhala k jednotlivým bodům přímo.  

Na 8.11.2021 byl naplánován workshop pro ředitelky a vedoucí učitelky MŠ na Ekocentru 
Trkmanka, od 13:30 do 17:30 hod., lektorka Renata Skýpalová. Tématem bude komunikace 
se zaměstnanci a rodiči. Zajišťuje M. Hradilová, pí Skýpalovou z a do Hustopečí na nádraží 
dopraví B. Nešporová. 

B. Nešporová informovala o tom, že v sousedním MAPu vytvořili zajímavou putovní výstavu 
na téma Ptáci – součástí jsou i pracovní listy pro žáky. Zjistí podrobnosti a případně možnost 
zapůjčení a instalaci v Ekocentru Trkmanka – následně pak využití v environmentální výchově 
ve školách. 

 

 

Další jednání PS je plánováno v rámci jednání ŘV 29.11.2021. 

 

 

V Prušánkách 20.10.2021                                                                   Zapsala: Michaela Hradilová 

                                                                                                                     


