
 

 
 

ZÁPIS Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A PS 
FINANCOVÁNÍ K PROJEKTU MAP KUŘIM II 

 
 
 

Datum konání: 16.9.2020-23.9.2020 

Místo konání: Per rollam 

Zahájení jednání: 16.9.2020 

 
Přítomni zástupci:  
 
Viz. Přiložené emaily 
 
Program: 
 

1) Úvod 
2) Návrh termínu pro konání 8. a 9. setkání PS 
3) Vedení PS elektronickou formou versus osobní setkání členů PS 
4) Uspořádaní webináře s Ing. Tomášem Hudečkem, odborníkem na IT technologie  
5) Diskuze 

 
 

1) Úvod 
 

Bc. Jana Šťastná, manažerka projektu, rozhodla, že jednání PS pro rovné příležitosti a PS 
financování k projektu MAP Kuřim II proběhne formou per rollam vzhledem k současné situaci 
s koronavirem. Všem členům pracovních skupiny byly odeslány emaily s programem jednání. 
Zároveň byli členové PS informování, že se jedná o sedmé setkání pracovních skupiny.   
 
2) Návrh termínu pro konání 8. a 9. setkání PS 
 
Manažerka v prvním bodě e-mailu navrhla termíny pro další setkání pracovních skupin.  
Jedná se o 8. setkání, které navrhuje v datu 25.11.2020 a 9. setkání, které by se uskutečnilo 
27.1.2021. Vyzývá členy PS aby se vyjádřili, zda s termíny souhlasí.  
 
Členové souhlasí s termíny 8. a 9. setkání.  
 
 
 
 
 
 



 

 
3) Vedení PS elektronickou formou versus osobní setkání členů PS  
 
Manažerka žádá členy, aby vyjádřili své názory, popřípadě přispěli svými návrhy, jakou formou 
uspořádat následující setkaní pracovních skupin vzhledem k současné situaci. Zároveň se ptá, 
jaké mají zkušenosti s elektronickou komunikací a jaké doporučují aplikace nebo programy.  
 
Všichni členové kromě pana Kříže, člen PS pro financování, upřednostňují elektronickou 
komunikaci. Mají zkušenosti s komunikací přes email nebo Skype. 
 
4) Uspořádaní webináře s Ing. Tomášem Hudečkem, odborníkem na IT technologie  
 
MAS připravila pro členy možnost účastnit se webináře s Ing. Tomášem Hudečkem. Naplní 
semináře by byla témata zaměřena na elektronickou komunikaci: jak si připravit zajímavou 
interaktivní online komunikaci, jaké nejvhodnější programy použít, popřípadě témata v rámci 
IT na přání členů. Manažerka se členů ptá, zda by měli zájem účastnit se semináře a zda mají 
další náměty na semináře nebo webináře s IT tématikou.  
 
Členové mají zájem o webinář s panem Ing. Hudečkem. Paní Mgr. Burianová, členka PS pro 
financování, má zájem o osobní školení k seznámení s programem Google Class Room. 
 
5) Diskuze  
 
Manažerka dala prostor k volné diskuzi a ptá se co by členům v současné situaci pomohlo ze 
strany Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 
 
Paní Mgr. Truhlářová, PS pro financování má zájem o školení a webináře pro pedagogy 
v oblasti IT.  
 
 
 
V Kuřimi dne 25.9.2020 
Zapsala:  
   

 
 
…………………………………………….

   
         Bc. Jana Šťastná,  

       manažer MAP Kuřim II 
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