
 

 
 

 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 – úzké jednání 

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče III  

Termín konání:  15. září 2022 

Místo konání:    EKC Trkmanka Velké Pavlovice 

Účast: viz prezenční listina akce 

 

Program setkání: 

Členky RT, a to hlavní manažerka, administrativní asistentky, odborná konzultantka a analytičky, Mgr. 
Dominika Pudilová a Ing. Eva Bohutínská, především konzultovaly a plánovaly činnosti v rámci 
povinné podaktivity A1.8. Místní akční plánování – část A Plánování – aktualizace analytické části. 
Projednaly a připravily podklady k tvorbě Průběžného vyhodnocení RAP 2022 (finálně zpracuje Bc. 
Holečková dle plánu z posledního jednání RT) a k 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 zpracuje analytička Mgr. Pudilová společně s Ing. Bohutínskou, jak bylo dohodnuto na 
jednání RT 30. 8. 2022.) Dále shrnuly podklady pro následné společné jednání PS ČG, MČ a RP, a to 
Evaluační zprávu implementace MAP II, Závěrečnou sebehodnotící zprávu, přehled vydařených 
projektů z předchozích zpráv a shrnutí dobrých projektů realizovaných v  MAP II.  

Členky dále připravovaly dotazníky pro aktualizaci potřeb škol v regionu a jejich naplňování a 
posuzovaly aktualizaci strategických cílů a jejich plnění ze strany jednotlivých škol. 

Bylo dohodnuto, že další podklady pro aktualizaci analytické části MAP budou členkám všech PS 
zaslány v předstihu před následným jednáním PS a budou vstupními materiály k diskusi uvnitř 
jednotlivých PS v průběhu října 2022. 

Dalším tématem pak byla oblast aktualizace SWOT analýzy, konzultace povinných a volba volitelných 
témat k řešení v území, jako východiska pro aktualizaci MAP v průběhu realizace MAP III a především 
pak časový rozvrh všech těchto aktivit. 

Na závěr projednaly konání vzdělávacího semináře pro učitele ZŠ z území MAP Hustopečsko na téma 

Podpora pedagogů při výchově podnikavých žáků v rámci iKAP JMK II a to 3. 11. 2022 na EKC 

Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. 

Další jednání RT již bude tradiční a bude se konat 11. 10. 2022 na EKC Trkmanka ve Velkých 

Pavlovicích. 

 

Zapsala:  

16. 9. 2022     Eva Bauerová, DiS. administrativní asistent 


