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Zápis z jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání  

MAP II ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko - Kunovice 

 

Místo jednání: Panský dvůr Veselí nad Moravou – malý sál, nám. Míru 664 

Datum: 12. 3. 2020, 14:00 – 14:45 hod 

Účastníci: viz prezenční listina 

 

Program jednání: 

1. Zahájení ŘV  

2. Aktualizace Strategického rámce MAP II.  

3. Aktualizace analytické části MAP II.  

4. Dotazy, diskuze  

5. Závěr  

 

1. Zahájení ŘV 

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou zahájil Mgr. Vlastimil Vaněk   

přivítáním všech přítomných a představil program uvedený v pozvánce. K programu 

nebyly vzneseny námitky. 

Přítomné členy ŘV vyzval k hlasování o schválení navrženého programu. 

 

Usnesení č. 1:  

ŘV schvalují program jednání. 

Hlasování: Pro - 14 / proti - 0 / zdržel se - 0 

 

 

2. Aktualizace Strategického rámce MAP II 
Manažerka MAS Horňácko a Ostrožsko Jana Bujáková představila změny dokumentů 

v rámci MAP. 

Byla provedena rekapitulace následujících změn ve strategických dokumentech: 

- Analýza rovných příležitostí 

- V SR bylo navrženo v návaznosti na aktualizaci potřeb škol rozšíření tabulek 

s uvedením záměrů projektů, které lze realizovat prostřednictvím MAP a nově i 

Programu rozvoje venkova (PRV) v roce 2020 

Přítomní členové ŘV byli seznámeni s nově zařazenými záměry jednotlivých škol 

v území MAP včetně časového a finančního rámce realizace projektů 

 

V. Vaněk vyzval přítomné členy k hlasování o navržené aktualizaci Strategického rámce 

MAP II. 
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Usnesení č. 2: 

ŘV souhlasí s aktualizací Strategického rámce MAP II. 

Hlasování: Pro - 14 / proti - 0 / zdržel se - 0 

 

3. Aktualizace analytické části MAP II 

 

Prezentace výsledků dotazníkového šetření potřeb škol 

Výsledky dotazníkového šetření představila Jana Bujáková. Zhodnotila hlavní výstupy 

dotazníkového šetření v MŠ a ZŠ, kterého se zúčastnilo 31 z 39 škol zapojených do MAP II: 

- Čtenářská gramotnost: priorita rozšíření nabídky knih a časopisů, vzdělávání 

pedagogů, technické vybavení škol 

- Matematická gramotnost: priorita vzdělávání pedagogů, metodické materiály, 

technické vybavení škol 

- Rovné příležitosti: priorita vzdělávání pedagogů, metodické materiály, technické 

vybavení škol 

- Další potřeby škol: venkovní učebny, zahrady, technická vybavenost pro sport, 

technické vybavení pro ICT, polytechnika – nářadí, pomůcky, hry, sportovní aktivity, 

zázemí pro učitele 

 

Byly vyhodnoceny hlavní aspekty rovných příležitostí a inkluze v základních školách: 

- Počet žáků se SVP kontinuálně roste (v roce 2019/2020 338 žáků v ZŠ), vliv na nárůst 

má i intenzivnější diagnostika žáků 

Aspekty rovných příležitostí a inkluze v mateřských školách: 

- Trend v MŠ má mírně klesající tendenci, klesá zejména podíl dětí se závažnými 

poruchami řeči 

 

Přítomní členové ŘV MAP II byli seznámeni s plánem seminářů na období II. pololetí 2020 

a na podzim 2020. 

Hlavní aktivity: Konference zaměřená na psychologii (MUDr. Ptáček) – přesun na podzim 

2020, další kolo koučinku pro pedagogy, přírodní zahrady – exkurze do Tullnu (AT)  

V rámci seminářů a workshopů se úspěšně rozvíjejí projekty spolupráce mezi zapojenými 

školami, např. využití dílen, Beebot, školní zahrady, školení sboroven na vnitřní klima ve 

školách, nákup sdílených pomůcek. 

Dále se budou připravovat studijní cesty a závěrečná konference škol. 

 

Informace k publicitě a společné propagaci spolupráce škol: 

- Byly vytvořeny nové webové stránky k projektu MAP II, které jsou průběžně 

aktualizovány 

 http://map.ostrozsko.cz/ 

- Jsou realizovány články o zapojených školách z území MAP 

- Vznikne publikace o zapojených školách – Informatorium MAP, sběr materiálů je 

před dokončením 

- Vznikají krátké videoreportáže o probíhajících aktivitách spolupráce škol 

- Příprava závěrečné Konferenece škol 

 

 

 

 

http://map.ostrozsko.cz/
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V. Vaněk vyzval přítomné členy k hlasování o navržené aktualizaci analytické části MAP II. 

 

Usnesení č. 3: 

ŘV souhlasí s aktualizací Strategického rámce MAP II. 

Hlasování: Pro - 14 / proti - 0 / zdržel se – 0 

 

4. Dotazy, diskuse 

V. Vaněk vyzval přítomné členy ŘV k dotazům – nebyly vzneseny 

V rámci diskuze přednesla Jana Bujáková přítomným členům ŘV výstupy a závěry průběžné 

evaluační zprávy projektu MAP ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 

zpracované za období od 1. 2. 2018 do 1. 2. 2020. Zpráva popisuje strukturu a vedení 

projektu, hodnotí realizované aktivity, výstupy a očekávané výsledky projektu MAP II. 

Dále bylo v rámci diskuse řešeno vykazování seminářů v rámci projektu Šablony (Mgr. Petr 

Tomeček). 

 

Po ukončení diskuse vyzval V. Vaněk přítomné členy k hlasování o schválení předložené 

průběžné evaluační zprávy projektu MAP II. 

 

Usnesení č. 4: 

ŘV MAP II schvaluje text průběžné evaluační zprávy projektu MAP ORP Veselí nad 

Moravou – Ostrožsko – Kunovice za období 1. 2. 2018 – 1. 2. 2020. 

Hlasování: Pro - 14 / proti - 0 / zdržel se - 0 

 

 

 

5. Závěr| 

Ve 14.45 bylo jednání ŘV MAP II  ukončena a Vlastimil Vaněk poděkoval členům Řídicího 

výborů MAP II za účast.  

Další jednání ŘV MAP II bude svoláno dle potřeby a členům ŘV bude zaslána pozvánka. 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Vlastimil Vaněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Tihelková 

Ve Veselí nad Moravou, 12. 3. 2020 
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