
 

 
 

 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:  11. října 2022, v 9.45 hod      

Místo konání:    EKC Trkmanka  Velké Pavlovice 

Účast: členové RT dle prezenční listiny 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ:  Přítomní členové schválili program jednání uvedený v pozvánce na jednání.  
 
PRŮBĚH  JEDNÁNÍ:  
 

1) Finalizace dokumentů pro aktualizaci analytické části, diskuze, konzultace, zahájení 
konzultačního procesu 

Členky nejprve konzultovaly a diskutovaly poslední podklady pro aktualizace analytické části 
MAP - Průběžné vyhodnocení RAP 2022 (finálně zpracovala a představila manažerka Bc. 
Holečková) a dále pak Doplnění poznatků z aktuálních existujících strategických záměrů a 
dokumentů v území pro oblast vzdělávání a Informace o stávajícím stavu čtenářské, 
matematické a digitální gramotnosti a inkluzivity v území MAP, včetně srovnání se situací 
v ČR (finálně zpracovala a představila analytička Mgr. Pudilová společně s Ing. Bohutínskou). 
Členky se shodly na zahájení konzultačního procesu ke všem podkladům: 

 Existující strategické záměry a dokumenty - aktualizace 2022 

 Agregovaný popis potřeb škol IV 

 Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II 

 Stávající stav ČG, MG, DG a inkluzivity_2022 

 Průběžné vyhodnocení RAP 2022 

Usnesení: 
Dokumenty budou neprodleně rozeslány e-mailem asistentkami všem relevantním aktérům 
dle komunikačního plánu a zveřejněny na webu maphustopecsko.cz k připomínkování. 
Termín pro podání písemných připomínek: 21. 10. 2022  
Adresa pro podání připomínek: manazer@maphustopecsko.cz.  
Členové PS pak budou na konci října všechny tyto dokumenty projednávat a diskutovat o 
hlavních problémech, příčinách a možných nápravných krocích.  
Na závěry z jednání PS pak neprodleně naváže revize SWOT-3 analýz ve spolupráci 
s analytiky. 
Hlasování: 
Pro: všichni přítomní, proti: 0, zdrželi se: 0 



 

 
 

 

2) Regionální setkání pedagogů – podpora pedagogů při výchově podnikavých žáků 

Na základě podnětu ze společného jednání PS a dle nabídky KAP rozhodli členové o 
uspořádání regionálního setkání pedagogů. 
Usnesení: 
Ve spolupráci s KAP JMK se uskuteční 3. 11. 2022 na EKC Trkmanka ve Velkých Pavlovicích 
regionální setkání pedagogů na téma Podpora pedagogů při výchově podnikavých žáků. 

  Hlasování: 
  Pro: všichni přítomní, proti: 0, zdrželi se: 0 

3) Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost a Rovné příležitosti  

Vedoucí těchto tří pracovních skupin předložila návrhy různorodých aktivit do akčních plánů, 
které vzešly z posledního jednání PS. Následovala konzultace a diskuze mezi členkami RT. 
(finanční gramotnost studentů - nalézt a pozvat odborníka na jednání PS, kybernetická 
bezpečnost – workshopy pro pedagogy i žáky, pokračování ve spolupráci s Mgr. Bednářovou 
– nová aplikace pro pedagogy, spolupráce s knihovnami - dotační příležitosti, robotika apod.)  
Členky RT s vedoucí PS dále konzultovaly pozvání odborníka v rámci SVP na jednání PS a bylo 
upozorněno na potřebu aktivit pro ZUŠ v rámci PS RP. 
Usnesení: 
Vedoucí PS sestaví přehlednou tabulku navrhovaných aktivit, včetně kontaktů na osoby 
k zajištění jejich realizace a rozešle členům RT k připomínkování. 

  Hlasování: 
  Pro: všichni přítomní, proti: 0, zdrželi se: 0 

4) Projekt Nástěnka 

Veronika Nováková (koordinátor projektu Nástěnka) informovala o spolupráci se školami. ZŠ 
a MŠ Boleradice si založila Facebookový profil školy. Celkově ale velký zájem o FB není. 
Naopak, největší zájem je o natáčení školních akcí a akcí v rámci regionální identity, sdílení 
zkušeností s různými školními programy apod.  
Bylo dohodnuto, že ve „Sborovně“ budou všichni členové PS přihlášeni povinně a budou se 
aktivně zapojovat, aby inspirovali i ostatní pedagogy a zainteresované osoby.  
Dále bylo dohodnuto rozšíření webu Nástěnka o ZUŠ, knihovny a CVČ Veronikou Novákovou 
a Michaelou Hradilovou.  
Usnesení: 
Vedoucí PS informují členy PS o povinnosti zapojení do FB skupiny Sborovna členy, V. 
Nováková rozšíří informace na webu Nástěnka dle dohody. 

  Hlasování: 
  Pro: všichni přítomní, proti: 0, zdrželi se: 0 

5) Společné jednání KAP a MAP Hustopečsko  

Předběžný termín byl stanoven na 21. - 22. 4. 2023 a členky RT konzultovaly možný program 
jednání. Kybernetická bezpečnost bylo odsouhlaseno jako jedno z potřebných témat, které 
bude zařazeno do programu akce.  
Usnesení: 
Společné jednání KAP JMK a MAP Hustopečsko se uskuteční 21. – 24. 4. 2023. Za přípravu 
programu zodpovídá manažerka projektu.  



 

 
 

        Hlasování: 
        Pro: všichni přítomní, proti: 0, zdrželi se: 0 

6) Identifikace dotčené veřejnosti  

Bylo diskutováno možné rozšíření okruhu dotčené veřejnosti a z návrhů členek RT v rámci 
konzultačního procesu bylo přijato následující usnesení. 
Usnesení: 
Členky rozhodly o aktualizaci/rozšíření identifikace dotčené veřejnosti o další subjekty, zejména 
z oblasti neformálního vzdělávání. Dokončí hlavní manažerka, společně s asistentkami.  

        Hlasování: 
        Pro: všichni přítomní, proti: 0, zdrželi se: 0 

7) Reportáž pro ředitele škol  

Pro větší informovanost, pochopení a motivace cílových skupin se členky shodly na natočení 
propagačního videa/spotu o projektu MAP a jeho současných aktivitách, spojených s aktualizací 
dokumentu MAP a plánování aktivit do RAP na další období. 
Usnesení: 
Na příštím jednání RT MAP natočí V. Nováková výše uvedené video s členkami RT. 

        Hlasování: 
        Pro: všichni přítomní, proti: 0, zdrželi se: 0 

8) Článek o aktivitách MAP (4x za rok) 

Členky RT diskutovaly a shodly se na uveřejnění prvního článku v tisku o aktivitách MAP.  
Usnesení: 
Články do tisku vždy připraví odborný konzultant M. Hradilová. 

        Hlasování: 
        Pro: všichni přítomní, proti: 0, zdrželi se: 0 

 

Závěrem bylo dohodnuto, že další jednání RT proběhne 8. listopadu 2022 v 9.00 hod na  
EKC Trkmanka.  

 
Zapsala:  
Eva Bauerová, DiS.,  administrativní asistent 
13. 10. 2022 


