
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 

 
Zápis z 3. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 

 
Datum a hodina konání:  12  12. 2018 ve 14:00 hodin  
 
Místo konání: kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., Veselí nad Moravou  
 
Přítomni členové realizačního týmu (viz prezenční listina): Jana Bujáková, Eva Tihelková, Ing. Ludvík 
Kostelanský, Mgr. Alena Horáková, Mgr. Sylva Štěpitová, Mgr. Vlastimil Vaněk, PhDr. Walter Bartoš, 
Mgr. Petra Šilcová 
 

Programu jednání: 

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu a představila program setkání. 
 

1. Informace k realizaci projektu – pracovní skupiny, spolupráce s odborníky, KAP 
 
Kulatý stůl ředitelů škol se uskutečnil dne 22. 11. 2018 v areálu Golf resort Jezera v Ostrožské Nové 
Vsi a zpětná vazba na průběh setkání ze strany ředitelů škol je dobrá. Na setkání ředitelů byly 
formovány pracovní skupiny. V průběhu prosince 2018 budou uzavírány s členy pracovních skupin 
Dohody o provedení práce a vypláceny honoráře. 
 
MAS obdržela nabídku firmy Aveni s.r.o. z Kouřimy na seminář „ŠÉF nebo VŮDCE“, který se uskuteční 
ve dnech 22. - 23. 1. 2019 v Benešově u Prahy. Pro potřeby projektu byla doporučena účast zástupců 
našeho MAP II. v 1. dnu, tj. 22. 1. 2019. Pozvánka je součástí přílohy zápisu. Semináře se předběžně 
zúčastní Jana Bujáková, Mgr. Sylva Štěpitová a Ing. Ludvík Kostelanský. 
 
Mgr. Alena Horáková doporučila spolupráci s firmou Madio, která se zabývá vzděláváním pro školy. 
Více informací na http://www.madio.cz/index.php/madio.html. 
 
V prosinci 2018 byl ředitelům škol rozeslán dotazník, který obsahoval dotazy nezbytně nutné pro 
aktualizaci analytické části dokumentu MAP. Většina škol dotazník odevzdala, v průběhu 
následujících týdnů bude případně řešeno doplnění chybějících údajů. 
 
KAP Zlínského kraje – pořádány akce, o kterých jsou ředitelé škol informováni, a je na jejich zvážení, 
zda se zúčastní. V březnu 2019 bude realizováno šetření v souvislosti s metodikou rovných 
příležitostí, KAP ZK bude zřejmě potřebovat naši součinnost. KAP ZK pravděpodobně neposkytne 
finanční prostředky na kariérové poradenství v rámci našeho projektu MAP II., realizuje si aktivity 
kariérového poradenství v rámci KAP ZK. 
 
KAP Jihomoravského kraje – v roce 2019 bude probíhat příprava KAP II, takže bude možnost zařadit 
do KAP II aktivity kariérového poradenství našeho MAP II, pokud bude poptávka v rámci celého JMK. 



                                                                            

 

 
 

2. Příprava Řídícího výboru MAP II. – návrh na nominaci nových zástupců, aktualizace členské 
základny 

 

Jednání Řídícího výboru MAP II. se uskuteční počátkem roku 2019.  

 

Bude ověřeno, zda Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D., místostarosta města Veselí nad Moravou, potřebuje 

novou nominaci.  

Bude potřeba nominovat nového zástupce za město Kunovice (místo Mgr. Ivany Majíčkové). 

Mgr. Veronika Borýsková, ředitelka MŠ Boršice u Blatnice, bude odcházet na mateřskou dovolenou, 

bude s ní zkonzultována náhrada. Na rodičovské dovolené je i zástupkyně z obce Hrubá Vrbka, taktéž 

bude řešena náhrada. 

Bude vhodné nominovat nového zástupce za rodiče (místo p. Martiny Šalamonové). 

Navrženo dále, že bude vhodné oslovit odbor školství, mládeže a tělovýchovy z MěÚ Uherské 

Hradiště s nominací zástupce. 

Za KAP Zlínského kraje (KÚ ZK) bude nominován Ing. Radovan Výsmek. 

 

3. Realizace vzdělávacích aktivit -  seminářů, workshopů / prosinec 2018, 1. pololetí 2019 
 

Dne 14.12.2018 se uskuteční seminář „Zdravé stravování“ na Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi, 

na kterém bude přednášet MUDr. Kateřina Cajthamlová. Když bude zájem ze strany škol, může se 

domluvit další spolupráce s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou.  

 

Na duben 2019 je plánován seminář o autismu. 

 

4. Další a závěr 
Dne 5. 12. 2018 se uskutečnilo setkání ředitelů ZUŚ, na kterém se nastínila témata spolupráce ZUŠ 
v rámci MAP II. (přehlídka dětských cimbálových muzik, workshop s umělcem, přehlídka ZUŠ, výjezd 
ZUŠ a problematika financování ZUŠ). 
 
Ing. Sylva Štěpitová informovala o projektu „Kamion“, ve kterém by připadala v úvahu spolupráce 
s MAS HaO, a pošle na MAS více informací.  
 
Mgr. Sylva Štěpitová zašle na MAS také nabídku služeb kariérového poradenství, která bude 
poskytnuta ředitelům škol. 
 
Termín dalšího jednání realizačního týmu je stanoven na středu 20. 2. 2019 ve 14:00 hodin. 
 
Členové realizačního týmu byli požádáni o podpis Dohod o provedení práce. 
 



                                                                            

 

 
 
Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 

Příloha: Pozvánka na seminář „ŠÉF nebo VŮDCE“ 

 

 


