
 

 
 

 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:  10. ledna 2023, v 9.45 hod      
Místo konání:    EKC Trkmanka Velké Pavlovice 

 

PROGRAM  SETKÁNÍ:  
 

1) Publicita: Členky RT a host Bc. Zita Dvořáková (manažerka Ekocentra Trkmanka a vedoucí PS 
MAP II) s koordinátorkou Novákovou opět diskutovaly možnosti rozšíření Nástěnky v rámci 
podpory kreativity a multimediálních aktivit žáků ZŠ v regionu a EVVO, včetně možnosti 
financování formou žádosti o dotaci z JMK či jako možnou aktivitu do MAP IV.  

 
Usnesení: Veronika Nováková společně se Zitou Dvořákovou zpracují návrh nových aktivit 
(včetně návrhu rozpočtu) v rámci Nástěnky a projednají na příštím jednání PS Financování 
(společně s možností žádosti o dotaci JMK). 

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

2) Evaluace: Členky RT schválily finální verzi PLÁN A HARMONOGRAM EVALUACE, který předložila 
evaluátorka projektu a domlouvaly organizaci prvních konkrétních evaluačních aktivit 
k jednotlivým otázkám. 

 
Usnesení: Evaluátor, Pavla Novotná, připraví konkrétní dotazy, dotazníky a další nástroje k  
prvním evaluačním otázkám na další jednání RT, kde se RT a případní hosté budou odpověďmi 
zabývat. 

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

3) Aktualizace strategické části dokumentace MAP: Členky RT se shodly na návrhu Vize (B/1. 

Aktualizace vize do roku 2025) – v podobě současné vize. Dále odsouhlasily Návrh priorit rozvoje 

vzdělávání– v podobě priorit ze současné verze MAP. 

 

Usnesení: Oba dokumenty budou předloženy na příštím jednání všem pracovním skupinám 
k projednání a porovnání s výstupy z aktualizace analytické části. Na dalším jednání pak RT 
zapracuje do obou dokumentů připomínky PS a následně zahájí konzultační proces se všemi 
dotčenými aktéry.  
Hlasování: pro: všichni přítomní  proti: 0  zdrželi se: 0 
 
 

 



 

 
 

 
 

4) Vedoucí PS ČG, MG A RP informovala členky o záměru uspořádat další společné jednání PS MG, 
ČG a RP na přelomu měsíce ledna a února. Projednávat budou kromě možných aktivit 
(pomůcek, postupů) pro školy v budoucnu, především Návrh priorit rozvoje vzdělávání a znění 
Vize v rámci aktualizace Strategické části MAP vzhledem k výstupům z aktualizace analytické 
části MAP. Dále budou vyhodnocovat dotazníky zaslané ředitelům škol a závěry ze všech těchto 
jednání bude vedoucí PS prezentovat na příštím jednání RT 7.2.2023. 

 
 

5) Členky se shodly na předložení následujících dokumentů ke schválení ŘV per rollam do konce 

měsíce ledna. 

 

Usnesení: členům ŘV budou zaslány ke schválení formou per rollam tyto aktualizované 
dokumenty:  
Organizační struktura 
Seznam PS a jejich členů 
Složení ŘV MAP III 
Identifikace dotčené veřejnosti 
RAP 2023 
Plán a harmonogram evaluace 

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

 

6) Členky RT se Zitkou Dvořákovou za EKC diskutovaly organizační záležitosti setkání KAP a MAP 

21.-22.4.2023 a projednávaly konkrétní návrhy programu.  

 

Usnesení: Finální podoba programu setkání bude schválena na příštím jednání RT 7.2.2023 a 

následně předložena k jednání se zástupcem KAP MBA Šťastným.   

 

Závěrem bylo dohodnuto, že další jednání RT proběhne 7.2.2023 v 9.00 hod na EKC Trkmanka. 

 
 
 
Zapsala:  
Eva Bauerová, DiS. administrativní asistent 
16.1.2023 


