
 

 
 

 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:  24. března 2022 v 9.00 hod      

Místo konání:    MěÚ Hustopeče  

 

MAP III 

Rozhodnutí o podpoře schváleného projektu prozatím nemáme. 

Funkci  externího evaluátora bude v projektu MAP III zastávat Bc. Pavla Novotná. Bude spolupracovat 

zejména s E.Bohutínskou a M.Hradilovou. 

 

Strategický rámec 

M.Hradilová vytvoří informační email pro ředitele škol týkající se dotací v novém programovacím 

období, zejména instrukce, jak správně vyplňovat tabulku plánovaných projektových záměrů. 

K těmto musí být nově doloženy souhlasy zřizovatele. Jako vzor se zašle předvyplněná tabulka, kterou 

připraví E.Bohutínská. 

E.Bauerová zajistí nové složení Řídícího výboru pro MAP III, dle požadovaných pravidel. E.Bohutínská 

zajistí zástupce ITI, M.Hradilová zajistí zástupce MAS Hustopečsko. 

 

Akční plán  

E.Bohutínská provede kontrolu a aktualizaci do 1.6.2022. 

   

Projekt Nástěnka 

Veronika Nováková informovala, že je v tvorbě mobilní aplikace Nástěnky. Doména, pod kterou se 

www stránky zaregistrují, bude www.nasenastenka.cz.  

R.Raflová dolaďuje s panem Šmídou, realizátorem webovek, Smlouvu o dílo. K faktuře bude doložen 

položkový rozpočet. 

 

Workshopy – Klára Smolíková 

Od 28.3.2022 budou probíhat v jednotlivých školách. Seminář na EKC Trkmanka proběhne 29.3.2022, 

je přihlášeno cca 17 osob. V.Nováková pořídí video záznam z vybraných workshopů. 

E. Bauerová připraví pro pedagogy Dohodu o provedení práce, 25 hod x 170 Kč. M.Hradilová zajistí 

podklady. 

 

http://www.nasenastenka.cz/


 

 
 

 

 

Fotografická soutěž „Rostliny a živočichové v blízkosti našeho bydliště“ 

Z.Dvořáková sdělila, že je soutěž ukončena a zapojili se 3 dospělí a 1 dítě. Vernisáž fotografií bude 

spojena s vernisáží k projektu Odrazy – obrazy křídel, která se uskuteční 22. dubna 2022 v sokolovně  

ve Velkých Pavlovicích v 17 hod. Odměnou bude poukázka do kamenné prodejny Megapixel v Brně, 

v hodnotě 4x 5.000 Kč. Zajistí Z.Dvořáková.   

 

Projekt „Odrazy – obrazy křídel“ 

Realizátorkou projektu je ředitelka školy, členka PS Projektová kancelář, Blanka Nešporová. Do 

projektu se zapojilo 9 mateřských škol z regionu. Vernisáž proběhne 22.4.2022 v 17 hod v sokolovně 

ve Velkých Pavlovicích. Odměny zajistí B.Nešporová. D.Pudilová zveřejní pozvánku na vernisáž na FB, 

M.Dvořák na webu. 

 

Pracovní výkazy 

D.Pudilová dodá pracovní výkazy za své 3 pracovní skupiny. 

Z.Dvořáková dodá pracovní výkazy za PS Regionální identita.    

 

Vedoucí pracovních skupin 

Novou vedoucí pracovních skupin – čtenářská a matematická gramotnost a rovné příležitosti bude od 

1.6.2022 Blanka Nešporová.  

 

Společné jednání všech PS MAP II se uskuteční 26.4.2022 na EKC Trkmanka, pozvánky připraví 

D.Pudilová. 

 

 

Další jednání RT proběhne 26. dubna 2022 na EKC Trkmanka Velké Pavlovice. Čas bude upřesněn.    

 

 

Zapsala: Eva Bauerová 

30. března 2022       


