
 

 
 

.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:  22.8.2022, 9:00 hod., Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 

Program: 

1. Informace o výzvách pro knihovny – podá M. Hradilová 

2. Informace o aktuálních dotačních možnostech pro školy a pro Mikroregion, 
aktualizace SR MAP – podá M. Hradilová, M. Poštolková 

3. Příprava prezentace projektu na jednání ŘV dne 30.8.2022 – M. Hradilová 

4. Různé, diskuze 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) V. Holečková 

Členové PS byli informováni o dotačních možnostech pro knihovny. V návaznosti na to bylo 
projednáno prohloubení spolupráce knihoven a škol prostřednictvím PS ČG.  

Členové vedli diskuzi na téma, jaké jsou možnosti podpory konkrétních aktivit pro školy a 
tyto podněty předají vedoucí PS ČG k projednání ve skupině. 

Usnesení: 

Členové PS budou sledovat spolupráci škol s knihovnami v souladu s postupy MAP.   
Pro všichni přítomní členové, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 2) M. Hradilová, M. Poštolková 

Členové byli informováni o aktuálních výzvách IROP M. Poštolkovou a o potřebě otevřít 
Strategický rámec MAP k doplnění plánovaných investičních akcí ze strany škol, a to zejména 
s ohledem na aktuální výzvu IROP, do které se chce zapojit ZŠ a MŠ Brumovice.   

Podnět bude předán RT MAP, který stanoví harmonogram a zašle informaci školám. Dále 
pověří M. Bohutínskou zapracováním plánovaných akcí do SR a zajistí schválení  
aktualizovaného SR ze strany ŘV. Po schválení ŘV bude zveřejněn na webu a odeslán.  

Usnesení: 

Výše uvedený podnět předá vedoucí PS na jednání RT MAP 30.8.2022. 



 

 
 

Pro všichni přítomní členové, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 3) M. Hradilová 

Vedoucí PS připraví na jednání ŘV prezentaci projektu, která bude obsahovat mimo jiné 
přehled úkolů v nejbližším období.  
 
Usnesení: 
PS ukládá vedoucí PS zpracování prezentace a její komentované zveřejnění na jednání ŘV 
30.8.2022. 

 
Ad 4) 

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

 

Další jednání PS je plánováno na říjen 2022. 

 

 

V Prušánkách 22.8.2022                                                                  Zapsala: Michaela Hradilová 

                                                                                                                     


