
 

 
 

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 skupina financování 

 

Účastníci jednání: členové pracovní skupiny – viz. prezenční listina 

Datum, čas, místo:  23.6.2022, 10:30 hod., zasedací místnost Mikroregionu Hustopečsko, 
Hustopeče 

Program: 

1. Informace o rozpočtu projektu MAP III - podá V. Holečková 

2. Informace o stavu přípravy komunikační platformy projektu Nástěnka – podá V. 
Holečková a M. Hradilová  

3. Informace o aktuálních dotačních možnostech pro školy a pro Mikroregion – podá R. 
Raflová a M. Hradilová 

4. Různé, diskuze 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) V. Holečková 

Členové PS byli informováni o rozpočtu projektu a o postupech MAP, které stanovují na jaké 
činnosti je možno finanční prostředky využívat. 

Členové vedli diskuzi na téma, jaké jsou možnosti podpory konkrétních aktivit pro školy 
z jiných zdrojů. 

Usnesení: 

Členové PS budou sledovat správné čerpání rozpočtu v souladu s postupy MAP.   
Pro všichni přítomní členové, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 2) V. Holečková, M. Hradilová 

Členové dostali podrobnou informaci o stavu přípravy komunikační platformy 
Nástěnka, která bude sloužit k diskuzi zapojených subjektů a k rozvoji MAP a 
plánování implementačních aktivit pro MAP IV. Nástěnka (především plánovaná část 
s názvem „Sborovna“) bude v rámci práce pracovních skupin projektu MAP III sloužit 
jako platforma k výměně zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a 
postupech, které vedou k rozvoji ČG/MG a k řešení problematiky rovných příležitostí 
a k rozvoji potenciálu každého žáka v našem regionu. Do budoucna se také plánuje 



 

 
 

vytvoření debatních skupin na různá témata zahrnující podporu ČG/MG a 
problematiku Rovných příležitostí, jako součást práce pracovních skupin MAP III. 

 

Členové PS byli informováni o stavu financování, které je zajištěno z dotace Jihomoravského 
kraje ve výši 150 tisíc a z vlastního podílu realizátora rovněž ve výši 150 tisíc (část uhrazena 
z MAP II, další část bude hrazena z paušálu MAP III). 

Byl předjednán rozsah prezentace aktivit jednotlivých škol, které mohou být inspirací pro 
další školy v regionu a mají podpořit spolupráci všech subjektů, propojovat život ve školách a 
rodiče i širší veřejnost. 

Usnesení: 

Členové budou sledovat správné financování, budování a rozvoje komunikační platformy 
Nástěnka. 
Pro všichni přítomní členové, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 3) M. Hradilová 

Aktuální dotační možností pro školy a SVČ jsou šablony v OP JAK. Se školami komunikuje M. 
Hradilová, aktuálně připravuje žádosti o dotaci pro 3 MŠ, které začnou realizovat od 
1.9.2022. Další budou následovat na podzim, až ukončí šablony II. 
V rámci IROP jsou výzvy plánovány až na podzim 2022. MŠ z regionu na dotaci z „velkého“ 
IROP nedosáhnou, protože jejich kapacity v území jsou dostatečné. Se ZŠ bude konzultovat 
jejich záměry M. Poštolková, případně E. Bohutínská. 
 
Usnesení: 
Členové PS budou sledovat vyhlašování výzev z MAS Hustopečsko, které by mohly školy, SVČ 
a případně i Mikroregion využít. Informace budou předávat zapojeným subjektům. 
Pro všichni přítomní členové, proti 0, zdrželi se 0. 

 
Ad 4) 

Diskuze probíhala k jednotlivým bodům přímo, stejně tak byla přijímána usnesení.  

 

Další jednání PS je plánováno na 30.8.2022. 

 
 
V Prušánkách 28.6.2022                                                                  Zapsala: Michaela Hradilová 
        Vedoucí PS F a odborný konzultant  
                                                                                                                     


