
 

 
 

 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:  8. listopadu 2022, v 9.00 hod      
Místo konání:    EKC Trkmanka Velké Pavlovice 

 

PROGRAM  SETKÁNÍ:  
 

1) Publicita: Proběhla příprava a natáčení propagačního a informačního videospotu o MAPU a 
jeho momentálních aktivitách (v rámci propagace projektu a informování cílových skupin i 
široké veřejnosti) ve spolupráci s Veronikou Novákovou. Podána informace o dalších 
aktivitách v rámci publicity - článek v Hustopečském zpravodaji a na webu). 
Usnesení: Veronika Nováková zpracuje natočený materiál a spot zveřejní na webu a FB  
platformy Nástěnka.  
Hlasování: pro: všichni přítomní proti: 0  zdrželi se: 0 
 

2) Evaluace: Členky RT živě diskutovaly o průběhu evaluačních prací. Byly dohodnuty evaluační 
otázky, nadhozeny první nástroje a cílové skupiny evaluace. Dále se členky shodly, že 
evaluátor, Pavlína Novotná, vytvoří do konce roku 2022 základní dokument k evaluaci.  
Usnesení:  Pavlína Novotná sestaví dokument PLÁN A HARMONOGRAM EVALUACE. 
Finalizace a konečná konzultace proběhne na jednání RT 5.12.2022. Následně bude 
dokument zaslán členům ŘV ke schválení formou per rollam. V platnost vstoupí 31.12.2022. 
Hlasování: pro: všichni přítomní proti: 0  zdrželi se: 0 

 

3) Aktualizace analytického dokumentu MAP: RT prošel stávající SWOT analýzy z MAP II a 

konzultoval první návrhy aktualizace SWOT analýz a stanovení hlavních problémů, jejich 

příčin a návrhů řešení a ustanovil, že tato témata budou předmětem diskuze na rozšířeném 

setkání PS 15.11.2022, návrhu dokumentů se budou věnovat odborná konzultantka 

Michaela Hradilová a vedoucí PS Blanka Nešporová.  

Usnesení: analytička Eva Bohutínská zapracuje návrhy a finalizuje do závěrečné podoby dva 

dokumenty -  Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče a SWOT analýza. 

Termín 31.12.2022. 

Hlasování: pro: všichni přítomní proti: 0  zdrželi se: 0 
 

 
4) Regionální setkání pedagogů – podpora pedagogů při výchově podnikavých žáků. Setkání 

proběhlo 3. listopadu 2022 na EKC Trkmanka, kterého se zúčastnilo 7 zájemců ze základních 
a mateřských škol. Vzhledem ke slabé účasti členky RT vyhodnotily momentální situaci 



 

 
 

v regionu, jako nevhodnou pro pořádání akcí s fyzickou přítomností učitelů. RT doporučuje  
další akce pořádat či  doporučovat pouze v on-line podobě.  

 
5) Vedoucí PS ČG, MG A RP se zavázala připomínat podcast Sborovna – FB část projektu 

Nástěnka. Členky konzultovaly možnosti práce i setkávání na FB jednotlivých členů PS a 
případně i pedagogů. Dále vedoucí PS seznámila členky RT s plánem na rozšířené setkání PS 
MG, PS ČG a PS RP dne 15.11.2022 – především konzultace a diskuze k aktualizaci SWOT 
analýzy a identifikace hlavních problémů a příčin, dále s členkami projednávala stav a 
možnosti plánování implementačních aktivit do MAP (připravené dotazníky pro ředitele škol) 
a práci členů jednotlivých PS. 

 
6) Finalizace aktualizace dokumentů. Manažerka projektu informovala o dokončení aktualizace 

dokumentů: Identifikace dotčené veřejnosti (rozšířeno vzhledem k připomínkování v rámci 
konzultačního procesu), Složení PS a Organizační struktura – výměna členky PS RP a 
znovuobsazení pozice analytika opětovně Ing. Evou Bohutínskou (mateřská dovolená Mgr. 
Dominika Pudilové). Dokumenty budou zaslány členům ŘV ke schválení formou per rollam 
do konce roku.  
 

7) Členky RT konzultovaly potřebu nákupu notebooků pro administrativní práci dvou asistentek 
projektu.  
Usnesení: Členky rozhodly o pořízení 1-2 kusů notebooku.  
Hlasování: Pro: všichni přítomní proti: 0  zdrželi se: 0 
 

8) Manažerka projektu pošle všem aktuální verzi RAP 2023, za účelem konzultace, úprav, 

aktualizace a konkretizace či rozšíření. Na dalším jednání RT budou členky finálně aktualizaci 

RAP 2023 – i s využitím vyplněných dotazníků od ředitelů škol (z jednání PS 15.11.2022) 

diskutovat a uzavírat. 

 

9)  Hlavní manažerka projektu členky informovala, že připravuje a finalizuje doplnění k ŽOP, na 

základě připomínek administrátora. A dále se zavázala členkám poslat aktuální tabulku stavu 

čerpání rozpočtu projektu.  

 

 

 

Závěrem bylo dohodnuto, že další jednání RT proběhne 5. 12. 2022 v 9.00 hod na EKC Trkmanka. 

 
 
 
Zapsala:  
Eva Bauerová, DiS. administrativní asistent 
9.11.2022 


