
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 

 
Zápis z 4. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 

 
Datum a hodina konání: 20.  2. 2019 ve 14:00 hodin  
 
Místo konání: salonek - Vinotéka Hruška, Národních mučedníků 909 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. Simona 
Weidnerová, Mgr. Vít Hrdoušek, Mgr. Veronika Borýsková 
 

Programu jednání: 

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu a seznámila je s  programem setkání. 
 

1. Pracovní skupiny 
 
Jana Bujáková informovala o uskutečněných jednáních Pracovních skupin MAP II dne 5. a 6. 2. 2017 
v Blatnici p. Sv. Ant. První setkání PS proběhlo společně s cílem seznámit nominované členy PS se 
záměry projektu a získat podněty pro plánování konkrétních aktivit. Projekt byl představen v krátké 
prezentaci, vyprofilovala se samostatná skupina málotřídních a mateřských škol. 
Členům RT byla předložena tabulka s rozpočtem financování jednotlivých odborníků (IT specialista, 
kouč…) 
V diskusi byl na vedoucího PS Matematická gramotnost navržen Mgr. Andrýsek z Církevní ZŠ Veselí n. 
Mor. Mgr. Kostelanský první setkání PS hodnotil kladně. 
Byla diskutována spolupráce se ZŠ a Praktickou školou Veselí n. Mor. do PS Rovné příležitosti –  
J. Bujáková osloví ředitelku školy ohledně možného zapojení do MAP. 
 

2. Realizace vzdělávacích aktivit pro školy 
 

 Simona Weidnerová informovala o přípravě semináře pro školy s Dr. Žampachovou na téma 
práce s nadanými dětmi v rozsahu 1 dne (dopoledne pro MŠ, odpoledne pro ZŠ), 
předpokládaný termín 25.4.2019 

 Pozice sdíleného IT experta pro školy – zatím není obsazeno, předpokládá se využití 1 člověka 
na cca 5 škol formou DPP (potřeba řešit zejm. sítě, upgrade SW, údržba, zabezpečení…) 
Návrh Mgr. Kostelanského oslovit absolventy škol, např. UTB Zlín 
V. Vaněk doplnil, že by bylo vhodné získat analýzu – doposud není popsané, co školy 
z pohledu IT mají, lze čerpat z dat v GDPR? 
Úkol – zjistit požadavky škol, najít průsečík potřeb (odpovídá V. Hrdoušek) 

 Pozice Kouč – J. Bujáková a Mgr. Kostelanský jednali s firmou AVENI, tato školení jsou 
finančně náročná (1 os./den … 10 000,- Kč) 



                                                                            

 

 
Z jednání PS vyplynul zájem o personalistiku, řízení školy – pro ředitele 
Z jednání PS vyplynul zájem o zasílání dotačních příležitostí pro školy, můžeme řešit přes 
spolupráci MAS 
Z jednání PS vyplynul zájem o seminář Milše Hubatky pro řešení krizových situací na školách 
V. Borýsková – návrh školitelů P. Rampas, R. Jankula – supervize do škol 

 Pozice psycholog – školy řeší formou šablon. Byla diskutována možnost přesunu nečerpaných 
finančních prostředků v projektu na jiné pozice, např. na IT 

 Aktivita Spolupráce škol – nabídka na kariérové poradenství do škol ( Sylva Štěpitová)  MAS 
HaO oslovuje firmy ohl. možností exkurzí (Mgr. Majíčková), rovněž by bylo dobré oslovit 
firmy ke spolupráci i na Strážnicku 
J. Bujáková informovala o návrhu M. Tvrdoně (ZŠ U pálenice Kunovice) o možnosti přípravy 
studijní cesty po školách 
Toulavý autobus – zopakovat putování po okolních školách, půldenní exkurze – příprava E. 
Tihelková) 
S. Štěpitová informovala o projektu Technologické centrum pro průmysl 4.0 – kamion, od 
9/2019 bude k dispozici školám (mimo MAP) – kroužky polytechnika, vyžádána nabídka 
 

3. Aktualizace dokumentu MAP 
Jana Bujáková informovala, že návrh dokumentu „Analýza území“ bude rozeslána realizačnímu 
týmu a členům PS Garanti k připomínkám. Dále budou řešeny indikátory – návrh plnění viz 
předložená tabulka 
Dále byli členové RT informováni, že se v březnu 2019 bude konat Řídící výbor MAP, termín bude 
upřesněn. 
 
Diskuze: 
- Příprava konference pro talentované dětí – bude zahrnuto do plánu aktivit na r. 2020 
- V. Hrdoušek informoval o zájmu škol ze Strážnicka na pokračování seminářů na téma zdravé 

stravování s využitím lokálních potravin (Ovoce do škol, Mléko do škol, Skutečně zdravá škola 
apod.), V. Vaněk doplnil informaci o možnost exkurze na ekofarmu Javorník Štítná nad Vláří 

- V Hrdoušek navrhl podle zájmu škol na Strážnicku zařadit do aktivit v rámci polytechnické 
výchovy péči o školní zahrady, výsadby (aktuální téma klimatické změny, vazby na vzdělávací 
projekt pro obce - projekt Klimagreen) 

- dále V. Hrdoušek zmínil problematiku migrace žáků z regionu při přechodu ze ZŠ na SŠ, 
v posledních letech dochází ke zvýšenému počtu odchodu studentů mimo území ORP a tím 
přetrhání vazeb studentů s obcemi 

- V. Olšáková informovala o příkladu dobré praxe pro získání žáků a rodičů pro studium na 
škole Akademic school  a to uspořádání workshopu – letní školy s didaktikou matematiky ( 
možnost uspořádat zrealizovat i na Strážnicku) 

 
 
Po ukončení diskuze Jana Bujáková poděkovala členům RT za účast v 15:15 hod. jednání ukončila. 
 

 
Zapsala:  Eva Tihelková 



                                                                            

 

 

 

 


