
 

 
 

 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:  5. prosince 2022, v 9.00 hod      
Místo konání:    EKC Trkmanka Velké Pavlovice 

 

PROGRAM  SETKÁNÍ:  
 

1) Publicita: Proběhla diskuze o aktuálním stavu a potřebách projektu Nástěnka 
s koordinátorkou Veronikou Novákovou. Členky RT s pí. Novákovou také diskutovaly 
možnost rozšíření Nástěnky v rámci podpory kreativity a multimediálních aktivit žáků ZŠ v 
regionu, včetně možnosti financování formou žádosti o dotaci z JMK.  
Manažerka dále členky upozornila na nefunkčnost podwebu maphustopečsko/Knihy pro děti 
a seznámila je se situací zjištěnou od správce webu pana Dvořáka. Bohužel bude nutné díky 
změně poskytovatele podweb aktualizovat a postavit znovu.  

Usnesení: Veronika Nováková zpracuje návrh nových aktivit (včetně návrhu rozpočtu) v rámci 
Nástěnky do příštího jednání. M. Hradilová zajistí aktuální materiály na výstavbu podwebu Knihy 
pro děti a navrhne další postup. 

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

2) Evaluace: Členky RT diskutovaly návrh dokumentu PLÁN A HARMONOGRAM EVALUACE, 
který předložila evaluátorka projektu a vyjadřovaly se k jednotlivým otázkám, evaluačním 
nástrojům i cílovým skupinám. 

Usnesení: Evaluátorka, Pavlína Novotná, zapracuje do dokumentu vznesené připomínky, návrhy 
a dokument předloží na dalším jednání RT v měsíci lednu k finálnímu posouzení a dopracování.  

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

3) Aktualizace analytické části dokumentace MAP: RT diskutoval rozšířený návrh SWOT 

analýzy a stanovení hlavních problémů, který předložila odborná konzultantka Michaela 

Hradilová na základě podkladů a podnětů, které vznikly na jednání PS a doplnila je vedoucí 

PS Blanka Nešporová.  

Usnesení: analytička Eva Bohutínská zapracuje všechny 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) Vedoucí PS ČG, MG A RP seznámila členky RT s průběhem rozšířeného setkání PS MG, PS ČG 
a PS RP dne 15.11.2022. Členky PS především diskutovaly návrh SWOT analýzy a identifikace 
hlavních problémů a příčin, projednávaly stav a možnosti plánování implementačních aktivit 
do MAP, doplňovaly a aktualizovaly návrh RAP 2023. Vedoucí PS chválila členky PS za 
aktivitu a přínosy do diskuze a návrhy k doplnění všech předložených dokumentů.  

 
5) Změna organizační struktury. Asistentka projektu Mgr. Radka Raflová bohužel ukončuje 

k 31.12.2022 své stávající zaměstnání v Mikroregionu Hustopečsko a tudíž i v projektu MAP 
III. Její pozice asistenta projektu bude od 1.1.2023 obsazena novým členem projektu paní 
Věrou Holečkovou.   

Usnesení: Manažerka projektu aktualizuje dokument Organizační struktura a složení ŘV. 
Aktualizované dokumenty budou zaslány členům ŘV ke schválení formou per rollam po dalším 
jednání RT.  

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

6) Členky finálně projednaly aktualizovaný RAP 2023 a doplnily návrhy konkrétních aktivit.  

Usnesení: Odborný konzultant M. Hradilová dokument finalizuje. Následně bude členům ŘV 
zaslán ke schválení formou per rollam po dalším jednání RT.  

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

 

7) Hlavní manažerka projektu členky informovala, že 19.12.2022 se uskuteční další společné 

setkání KAP a MAP, tentokráte on-line formou a požádala je o účast. 

 

 

Závěrem bylo dohodnuto, že další jednání RT proběhne 10.1.2023 v 9.45 hod na EKC Trkmanka. Před 
jednáním RT se uskuteční od 9:00 hod jednání PS Financování. 

 
 
 
Zapsala:  
Eva Bauerová, DiS. administrativní asistent 
8.12.2022 


