
                                                                            

 

 
NÁZEV PROJEKTU: MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU – OSTROŽSKO – KUNOVICE 

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 

 
Zápis z 1. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 

 

Datum a hodina konání:  3. 10. 2018 ve 13:00 hodin  
 
Místo konání: kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., Veselí nad Moravou  
 
Přítomni členové realizačního týmu (viz prezenční listina): Jana Bujáková, Eva Tihelková, PhDr. 
Simona Weidnerová, Ing. Ludvík Kostelanský, Mgr. Alena Horáková, Mgr. Sylva Štěpitová, Mgr. 
Veronika Borýsková, Mgr. Vlastimil Vaněk, Mgr. Petra Šilcová 
 

 

Programu jednání: 

Mgr. Vlastimil Vaněk, předseda MAS HaO, přivítal členy realizačního týmu (dále i RT) a Jana Bujáková 
informovala o schválení a zahájení projektu MAP II. ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 
pro období 2018 - 2021, který navazuje na aktivity předchozího projektu MAP I. Dále představila 
jednotlivé členy RT a jejich pozice. 
 

1. Program na 1. kulatý stůl ředitelů MAP II. / listopad 2018 
 
Termín stanoven předběžně na 22. 11. 2018 odpoledne v areálu Golf resort Jezera v Ostrožské Nové 
Vsi. 
Součástí programu bude prezentace možných okruhů témat k projednání v období 2018/2019 a 
následná neformální diskuze (networking). 
 

2. Pracovní skupiny MAP II. / vytipování zástupců, forma oslovení škol 
 

Průřezové pracovní skupiny: matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, financování škol, rovné 

příležitosti. 

Tematické pracovní skupiny: garanti škol – ředitelé škol, leadři – zkušení pedagogové, ředitelé nebo 

zástupci mimoškolních aktivit. 

Ředitelům škol bude rozeslán e-mail s aktuálními informacemi o projektu MAP II., s návrhem termínu 

konání Kulatého stolu a přílohou e-mailu budou tzv. nominační listy do pracovních skupin, do kterých 

za školu bude uveden návrh na vhodného zástupce. 

Termín pro zaslání nominačních listů ze strany škol – do 31.10.2018. 

Termín stanovení programu jednání pracovních skupin – do 31.10.2018. 

 



                                                                            

 

3. Příprava řídícího výboru MAP II. - Aktualizace SR MAP II. – nová výzva MAS Horňácko a 
Ostrožsko / říjen 2018/ volba předsedy MAP II. 

 

Termín stanoven na 31.10.2018 v kanceláři MAS Horňácko a Ostrožsko ve Veselí nad Moravou. 

Hlavním bodem jednání bude aktualizace Strategického rámce MAP II. a volba předsedy MAP II. 

4. Další a závěr 
Termín dalšího jednání RT je stanoven na středu 14.11.2018 ve 14:00 hodin. 
 
Odborné pozice v projektu MAP II: specialista na školské právo (2 osoby), koordinátor digitální 
technologie (2 osoby), kouč pro vedení týmu (2 osoby), psycholog (2 osoby), vedoucí a členové PS (30 
osob / 5 PS) garanti škol (15 ředitelů), experti pro vzdělávání (6 osob / ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM, Inkluze, 
Financování). 
 
Zformování a oslovení specialistů, koučů, atd. – Marek Herman a Jan Svoboda, psychologové 
zabývající se problematikou vzdělávání dětí v MŠ a v rodině (na doporučení Mgr. Veroniky Borýskové 
a PhDr. Simony Weidnerové). Tito odborníci budou osloveni ohledně termínů přednášek (PhDr. 
Simona Weidnerová). 
 
Časová kapacita ředitelů mateřských škol a základních škol věnovaná administrativě. Bylo 
diskutováno jako vhodné téma pro zasedání některé z pracovních skupin či setkání ředitelek 
mateřských škol. PhDr. Simona Weidnerová připraví PPT pro listopadovou úvodní konferenci ředitelů 
škol s náměty pro další diskusi týkající se jak otázek snižování byrokracie, tak otázek financování. 
 
Mgr. Sylva Štěpitová prezentovala příklad dobré praxe kariérního poradenství. Informovala o 
nástrojích, které využívá pro rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je 
nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka. Bylo domluveno, že 
pro úvodní listopadovou konferenci s řediteli škol připraví prezentaci kariérního poradenství. 
 
Předání dat z MAP do KAP: Dle Postupů MAP II str. 16: „Informace z jednotlivých MAP jsou 
realizačním týmům KAP předávány minimálně jedenkrát za rok. Mgr. Petra Šilcová zjistí termín 
povinného předání dat z MAP do KAP. 
 
Příklady dobré praxe - výjezdy po školách. 
 
Medializace výstupů a aktivit projektu – webové stránky, články v tisku (PhDr. Simona Weidnerová). 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 


