
 

 
 

 PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče III 

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022918 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

Pracovní schůzka Realizačního týmu MAP Hustopečsko 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče III  

 

Termín konání:  23. června 2022, v 8.30 hod      

Místo konání:    MěÚ Hustopeče  

 

 

Program setkání: 

1) Představení nových členů RT, plán a harmonogram setkávání, kontrola dohod, 
výkazy práce, určení hlavních zásad plánování aktivit a spolupráce s dalšími 
subjekty.  

Hlavní manažerka představila nové členky týmu - Pavlu Novotnou, na pozici evaluátora a Blanku 
Nešporovou, na pozici vedoucí pracovních skupin. E. Bauerová rozešle členům realizačního týmu a 
pracovních skupin nové tiskopisy pracovních výkazů pro MAP III. Členové RT se shodli na setkávání 
zpravidla 1x měsíčně, v případě potřeby i častěji.  Velmi důležitou součástí setkání budou vždy zprávy 
od vedoucích PS o probíhající aktivitách, plánech apod., zprávy od evaluátorky a analytičky o průběhu 
jejich činností, report Veroniky Novákové, jako koordinátorky projektu Nástěnka, který bude sloužit 
jako komunikační platforma pro práci PS a další.  

 

2) Seznámení členů s hlavními cíli MAP III a postupy MAP III 

Následovalo seznámení všech členů s hlavními cíli projektu MAP III a s postupy MAP III, týkajícími se 
práce RT. Členové RT se zavázali naplňovat cíle MAP III a dodržovat platné postupy. Členové se 
zavázali spolupracovat s PS Financování při vyhledávání zdrojů financování všech aktivit. 

 

3) Informace z úvodního setkání pracovních skupin – čtenářská a matematická 
gramotnost a rovné příležitosti – vedoucí PS Mgr. Blanka Nešporová  

Mgr. Nešporová informovala o průběhu setkání PS. – viz. zápis z prvního společného jednání PS 
14.6.2022. Pracovní skupiny byly úspěšně ustanoveny a začínají aktivně pracovat v souladu s postupy 
MAP III. 

 

4) Informace o úvodním setkání pracovní skupiny financování vedoucí PS Michaela 
Hradilová  

 



 

 
 

 

PaedDr. Hradilová informovala o plánovaném průběhu setkání PS – viz. zápis z prvního jednání PS 
23.6.2022. Pracovní skupina byla následně úspěšně ustanovena a aktivně pracuje v souladu s postupy 
MAP III. 

 

5) Konzultace a plán aktivit evaluátorky a analytičky projektu. 

Ing. Bohutínská a Bc. Novotná konzultovaly s dalšími členkami RT organizaci a plán svých činností dle 
postupů MAP III.  

 

6) Informace o stavu projektu Ukrajina a plán na následující období – adaptační 
skupiny konzultace a návrhy, Mgr Radka Raflová  

Mgr. Raflová informovala členy RT o průběhu „projektu“ Ukrajina – tedy stav, plán a organizační 
zajištění adaptačních skupin pro ukrajinské děti. Žádost podána Mikroregionem Hustopečsko.  

 

7) Informace o projektu Nástěnka-Představení projektu Nástěnka jako komunikační 
platformy pro členy všech pracovních skupin z 14.6.2022 a následná konzultace 
stavu, financování a plán činností na následující období. Informovala 
koordinátorka projektu Veronika Nováková. 

Koordinátorka členy RT informovala o dosavadním průběhu realizace projektu Nástěnka – především 
o představení tohoto projektu členům všech PS na společném jednání 14.6.2022 – viz. zápis ze 
společného jednání PS. Následně členky konzultovaly plán, rozsah a organizaci činností a také 
financování v tomto projektu na následující měsíce.    

 

 

 

Závěrem bylo dohodnuto, že další jednání RT proběhne 30.8.2022 a další jednání PS MG, ČG a RP pak 
15.9.2022 (alespoň částečně bude opět jednání společné).  

 

 

 

Zapsala:  

Eva Bauerová, DiS, administrativní asistent 

30.6.2022 


