
 

 
 

.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:  11. 10. 2022, 9:00 hod., Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 

Program: 

1. Připomínkování dokumentů k aktualizaci analytické části MAP (dokumenty c) a d) 
jsou v příloze mailu, ostatní dokumenty jsou na webu MAP) – předkládá E. 
Bohutínská, V. Holečková 

a) Existující strategické záměry a dokumenty (Aktualizace MAP III – 2022) 
b) Agregovaný popis potřeb škol č. 4  
c) Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II 
d) Průběžné hodnocení RAP 2022   
e) Stávající stav ČG, MG, Dg a inkluzivity  

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

3. Různé, diskuze 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) E. Bohutínská, V. Holečková, M. Hradilová 

Členové PS se před jednání PS seznámili se všemi výše uvedenými dokumenty. 

Členové vedli diskuzi k jednotlivým dokumentům, nevznesli žádné zásadní připomínky, proto 
byly dokumenty schváleny v překládané podobě k zahájení komunikačního procesu. 

Usnesení: 

Členové PS schválili všech pět předložených dokumentů a uložily RT, aby zajistil jejich 
zveřejnění na webu MAP Hustopečsko. Informace o jejich zveřejnění na webu bude 
rozeslána mailem všem relevantním partnerům, a to všem členům ŘV, PS, ředitelům 
subjektů zapojených do realizace MAP, starostům obcí. Široká veřejnost bude informována 
prostřednictvím fcb profilu MAP a Nástěnka.     Zajistí E. Bauerová, D. Pudilová, V. Nováková. 
Připomínky členů PS budou sumarizovány v příloze zápisů z jednání PS ČG, MG a RP v měsíci 
říjnu.  
Termín pro podání písemných připomínek relevantními partnery: 21. 10. 2022 
Adresa pro podávání připomínek: manazer@maphustopecsko.cz 
Hlasování:  
Pro všichni přítomní členové, proti 0, zdrželi se 0. 



 

 
 

 

Ad 2) R. Raflová, M. Hradilová, M. Poštolková, E. Bohutínská 

Aktuálně běží výzva z OP JAK na šablony pro školy a SVČ. Se školami konzultuje dle 
požadavků M. Hradilová. 

Do výzvy IROP nebyla podána žádná žádost z důvodu nedostatečné připravenosti – žádosti 
konzultuje M. Poštolková. 

Další výzvy se očekávají v listopadu, prosinci a ze strany JMK v lednu 2023 – R. Raflová, E. 
Bohutínská. 

Usnesení: 

Členky PS budou se školami konzultovat dle jejich požadavků. Informace o aktuálních 
výzvách bude sumarizovat a rozesílat do škol M. Hradilová. 
Pro všichni přítomní členové, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 3)  

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

 

 

Další jednání PS je plánováno na prosinec 2022. 

 

 

V Prušánkách 11.10.2022                                                                  Zapsala: Michaela Hradilová 

                                                                                                                     


