
 

 
 

 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:   9. 2. 2022, od 9.00 hod    

Místo konání:     MěÚ Hustopeče    

 

 

1. Jednání o průběhu a výsledku výběrového řízení ze dne 26.1. 

 

Mgr. Pudilová informovala o výsledku jednání a výběrového řízení, které proběhlo na setkání PS F + 

RT dne 26.1.2022 na obsazení místa koordinátora/realizátora projektu „regioweb-nástěnka regionu“. 

Novým koordinátorem/realizátorem tohoto projektu se stává Veronika Nováková, DiS.   

 

 

2. Projekt Nástěnka 

 

Z jednání 26.1.2022 i z dnešního vyplynulo „nové uchopení“ celého projektu regio-webu - především 

na základě schválení velmi podnětného návrhu ze strany vítězky výběrového řízení.  

Bylo schváleno zahájení PROJEKTU NÁSTĚNKA – členům RT byla předložena konkretizace návrhu ze 

strany vítězky výběrového řízení. 

 

Dále bylo projednáno a schváleno financování celého projektu nástěnka - podání návrhu o podání 

žádosti o dotaci z JMK na schůzi starostů mikroregionu 23.2.2022 + shoda na návrhu celkového 

rozpočtu projektu 300 000 CZK. V případě úspěchu dotace spoluúčast 150 000 Kč bude hrazena 

z MAP III. 

 

Dále bylo dohodnuto, že se na projektu bude pracovat bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci. Celá 

částka nákladů bude uhrazena z paušálu MAP III. Takže přípravy realizace budou zahájeny hned po 

shromáždění starostů.  

 

Následně proběhla konzultace již provedeného průzkumu trhu ohledně firmy na výstavbu webu 

nového projektu nástěnka plus návrh jeho dalšího pokračování, konzultace procesu stanovení kritérií 

hodnocení a finálního výběru firmy a finanční stránky. 

 



 

 
 

 

Bc Holečková podala připomínku i výzvu, že nový projekt Nástěnka by ve své podstatě mohl zároveň 

účelně naplňovat cíle MAP III –  tvořil by platformu pro spolupráci všech aktérů (a to nejen ve 

vzdělávání) v mikroregionu a byl by inspirací těmto aktérům, prostředkem jejich vzdělávání i 

platformou pro vlastní evaluaci a především plánování dalších aktivit v mikroregionu a to nejen ve 

vzdělávání.  

 

 

3. Správa webu a emailových schránek  

 

Byla projednána současná forma správy základního webu a emailových schránek a došlo ke shodě na 

přípravě revize správy emailových schránek a návrhu správy webu do budoucna (MAP III).  

Bc. Holečková vyzve současného správce k součinnosti na této aktivitě. 

 

4. Různé 

 

• M. Hradilová informovala přítomné o přípravě workshopu vedoucích pedagogických 

pracovníků, který se bude konat 12.5.2022 na Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice ve 

spolupráci s Ing. Renatou Skýpalovou, Ph.D.  

• M. Hradilová dále informovala o finální fázi přípravy workshopů se spisovatelkou Smolíkovou, 

které proběhnou na přihlášených školách 28. - 31.3.2022. Zmínila velký zájem ze strany škol a 

možné opakování této aktivity pro školy i v budoucnu.  

 

 

 

Další jednání RT proběhne 24. února 2022 na EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.   

    

 

Zapsala: V. Holečková  

11. února 2022    


