
                                                                            
 

 

 

Zápis z 4. SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 

Čtenářská, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Leadeři, 
Garanti škol a Financování 

 

Konaném ve dnech:  5. 11. 2019 a 6. 11. 2019 od 15.00 hod. – 16.30 hod. 

Místo konání: Penzion Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 161 

Přítomni členové (viz prezenční listina) 

Program jednání: 

1. Přehled doposud realizovaných a schválených aktivit spolupráce škol – pořízení pomůcek 
do 31.10.2019 

• Workshopy a semináře, akce pro širokou veřejnost, občerstvení MAP II. -  cca 150 

tis.Kč 

• Pomůcky škol – 110 tis. Kč ( speciální škola – Veselí – Academicshool Kunovice– práce 
s nadanými a hendikepovanými, ZŠ ONV – ZŠ Hluk – čtenářská gramotnost 
aregionální identita) 

• Kariérové poradenství  - 190 tis. Kč ( zapojeno 8 škol včetně exkurzí) 

• Propagace v tisku 34 tis. Kč 

• Studijní cesta 180 tis. Kč 

• Aktivity spolupráce 47 – akcí , splněno 20 akcí + 8 akcí v KP,  zbývá 19 akcí 

• 660 tis. Kč uhrazeno z implementace 

2. Finanční rámec pro plánování aktivit spolupráce škol v roce 2019 - 2020 na jednotlivé 
pracovní skupiny/ formulář pro spolupráci škol 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST: 5 akcí, finanční alokace 150 tis. Kč 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST: 5 akcí, finanční alokace 150 tis. Kč 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI: 5 akcí, finanční alokace 150 tis. Kč 

GARANTI: 2 akce , finanční alokace 100 tis. Kč 

LEADEŘI: 2 akce, finanční alokace 100 tis. Kč 



                                                                            
 

 

ZUŠ : akce pro širokou veřejnost – regionální identita – rovné příležitosti  ca 50 tis. Kč 

700 tis. Kč – implementace spolupráce škol 

 

3. Přehled členů pracovních skupin – aktualizace členů pro rok 2020 

GARANTI ( 19 osob) –  Jana Bujáková,  Mgr. Marek Tvrdoň 

LEADEŘI (10 osob) –  Mgr. František Frýdecký, PhDr. Věra Olšáková 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (6 osob) – Ing. Ludvík Kostelanský , Marie Petrů 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST (12 osob) – Mgr. Zdenka Peterková 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST (8 osob) – Mgr. Pavel Andrýsek 

FINANCOVÁNÍ (5 osob) – Mgr. Petr Roupec, PhDr. Walter Bartoš 

Změny: 
Nové žádosti: Josefína Vodrušková – Duhová skleněnka – Veselí nad Moravou 

Ukončení: PS MG – Mgr. Prchlíková, PS ČG – Mgr. Kellerová 

Další přesuny učitelů dle změn pracovních poměrů na školách. 

4. Plán setkávání pracovních skupin v roce 2020 

• PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PS ROVNÉ 
PŘÍLEŽITOSTI  

4.2.2020, 21.04.2020, 16.6.2020, 3.11.2020 

• PS GARANTI PS LEADEŘI PS FINANCOVÁNÍ  

5.2.2020, 22.4.2020, 17.6.2020, 4.11.2020 

 

5. Zpráva ke studijní cestě po základních školách ve Slovinsku 

• Slovinští učitelé učí v průměru 22 hodin, ale placeno mají 40 hodin - veškeré kroužky 
a odpolední aktivity zajišťují i po vyučování 

• Neznají koncept družin a vychovatelek jako v ČR, proto rozšířené zapojení učitelů 

• v 1. třídě jsou přítomny dvě učitelky, jedna ze základní školy, jedna z mateřské - 
snadnější adaptace předškoláků 

• Atmosféra a nadšení pramení z odhodlání ředitelů škol, která se přenáší na učitele a 
pak i na žáky 

• Celkově se klade velký důraz na pohybové aktivity a podporu různých zájmových 
aktivit 

Ohlasy ředitelů byly velmi pozitivní a někteří už při zpáteční cestě promýšleli, jakým způsobem 
uplatní nové nápady a postřehy ve své škole. 



                                                                            
 

 

 

 

6. Financování škol – šablony III. , MAP III. v roce 2020 

• Specialista na školské právo –  zapojeny školy dle potřeby, specialista - JUDr. Josef 

Pitner  

• Koordinátor digitální strategie – zapojeno 26 škol, specialisté - Ing. Pavel Flora, MS 

Profinet s.r.o., Ing. Příborský 

• Odborný poradce kouč pro vedení týmu ( zapojeno 19 účastníků) – uskutečněny dva 
workshopy 5 /2019 

Plán dalších dvou workshopů 5/2020 – řešení konfliktních situací a time managment  

Specialisté na individuální koučink - Ing. Ondřej Nuzík – Velká nad Veličkou, Dr. Ing Vít Buchta 
- Green plus s.r.o., - zapojeno 9 škol 

• Odborný poradce - Psycholog –  supervizor –  zapojeno 9 škol, budou osloveni 
psychologové ke spolupráci, kteří již na některých školách pracují. 

 

7. MAP III. - plánováno vyhlášení výzvy MAP III ještě v rámci OP VVV (bez implementace, jen 
plánování) – je to předběžná informace, ještě se bude upřesňovat 

• Animace škol (šablony)  

šablony III budou vyhlášeny cca v únoru 2020 jen na pár měsíců (realizace bude cca do 

června 2023), realizace 12 – 24 měsíců, stejné aktivity, jen nebude DVPP, přibude zahraniční 
mobilita pedagogů 

• Slabé oblasti dle dotazníkového šetření MŠMT - Výsledky ORP Veselí nad Moravou 

Mateřské školky –  digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Základní školy –  inkluze, polytechnické vzdělávání, jazykové vzdělávání pedagogických 
zaměstnanců, digitální kompetence, kariérové poradenství  

Slabé oblasti jsou částečně řešeny v rámci implementace MAP II. – nákup pomůcek – 

spolupráce škol v oblasti inkluze( nadaní, hendikepovaní), polytechnické vzdělávání, digitální 
kompetence, kariérové poradenství…atd. 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

 

PLÁNOVANÉ WORKSHOPY, SEMINÁŘE: 
 

 Seminář zaměřený na téma „ Šikana“ ve dnech 17. a 18. 3. 2020, od 13.00 – 17.00 – 

zajišťuje ZŠ Uh. Ostroh 

 

 Den dětské psychologie ve Strážnici - 27. 4. 2020 - Profesor lékařské psychologie Radek 
Ptáček a další odborníci.  Rádi bychom se seznámili se specifiky dětí s podprůměrnými, 
průměrnými a nadprůměrnými.  Tedy s dětmi, se kterými ve školách pracujeme. DDHD – jako 

vývojová porucha, funkce mozku pro učitele + práce s nadanými. Akci domlouvá za skupinu 

Leaderů, PhDr. Věra Olšáková. Místo:  Kulturní dům ve Strážnici Doba trvání: dopoledne, tři 
bloky po 90 minutách 

SAMOSTATNÉ ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN:  

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST: ( Mgr. Pavel Andrýsek) 

Při stanovené částce 150000,- Kč v rámci implementace projektu pro matematickou gramotnost 

proběhla vzájemná konzultace o nákupu pomůcek. Zástupci mateřských škol se shodli na vzájemné 
spolupráci s již zakoupeným vybavením. O pomůcku Klokanův kufr je zájem u dalších MŠ a MŠ ve 
Veselí nad Moravou (která jej zakoupila již dříve) je ochotna sdílet s ostatními MŠ nápady pro 
efektivní využití pomůcky. Obdobně MŠ Hluk a Uh. Ostroh již vlastní pomůcku Barevné kamínky a 
zkušenosti s prací u této pomůcky je ochotna poskytnout dalším mateřským školkám. 
 Ze ZŠ Tvarožná Lhota přišel návrh na zakoupení pro rozvoj logického myšlení a základů 
programováním robotů (BeeBot), s kterými má daná škola již zkušenosti a byla by ochotna předvést 
práce s nimi a motivovat i další školy. 
CZŠ Veselí nad Moravou přichází s návrhem pilotovat některé didaktické pomůcky a stolní hry 
strategické a pro rozvoj logického myšlení. Své poznatky z výuky by pak následně sdílela s ostatními 
pedagogy jiných škol. 
 Další předmětem jednání bylo zakoupení potřebného materiálu – Cvičné testy z matematiky pro žáky 
9. tříd ZŠ na přijímací řízení z matematiky (od Didaktis) pro školní rok 2020/2021. 
Úkoly: 

 Přehled požadovaných pomůcek má za úkol P. Andrýsek zpracovat do tabulky implementace 
MAP II. Zástupci z jednotlivých škol mu pošlou emailem přesný název pomůcky a link pro 
elektronické objednání. Přílohou tabulky budou přehledy všech požadovaných pomůcek. 

 Jednotliví vyučující ze škol regionu budou sdílet své poznatky, doporučovat další materiály k 
výuce, vzájemně se informovat ….  

 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

     

NÁZEV ŠKOLY 

VYBAVENÍ, 
POMŮCKY 

POČET 
KS 

CELKE

M KČ 

VYUŽITÍ VE VÝUCE 
/ PŘEDMĚT 

DŮVOD REALIZACE 
SPOLUPRÁCE 

JMÉNO 
UČITELE  

MŠ Hluk 

Klokanův kufr 

1 27 390 

Kč 

logopedie+všechny 
oblasti RVP ZV 

MŠ Veselí nad 
Moravou již vlastní, s 
těmito školami bude 

Bc. 

Omachlíková 
M. 



                                                                            
 

 

KMŠ  Uherský Ostroh Klokanův kufr 
1 

27 390 

Kč 

logopedie+všechny 
oblasti RVP ZV 

sdílet nápady pro 
efektivní využití 
pomůcky 

Veselá Ivana 

MŠ Veselí nad 
Moravou Klokanův kufr 

1 
  

logopedie+všechny 
oblasti RVP ZV 

Provazníkov
á Beáta 

MŠ Veselí nad 
Moravou 

Barevné kamínky - 
interaktivní školička 

10-12 
28 890 

Kč 
rozvoj všech oblastí 
RVP 

MŠ Hluk a Uh.Ostroh 

již používají, 
zkušenosti jsou 
ochotné sdílet s MŠ 
Veselí nad Moravou 

Provazníkov
á Beáta 

MŠ Hluk Barevné kamínky - 
interaktivní školička 

  

    

Bc. 

Omachlíková 
M. 

KMŠ  Uherský 
Ostroh 

Barevné kamínky - 
interaktivní školička 

  
    Veselá Ivana 

ZŠ Tvarožná Lhota 
Roboti BeeBot 

  
asi 30 

000Kč pro M, informatiku 

spolupráce, sdílení, 
info 

Kolaciová 
Monika 

Církevní ZŠ ve Veselí 
nad Moravou 

didaktické pomůcky 
- Cvičné testy z 
matematiky pro 

žáky 9. tříd 
(Didaktis), stolní hry 
strategické a pro 
rozvoj logického 
myšlení 

viz 

příloh
a 

13 021 

Kč 

pro M 

spolupráce, sdílení, 
tipy, využitelnost 

Andrýsek 
Pavel 

škola, která je nositelem zkušeností a bude ji přenášet na ostatní 

 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST: ( Mgr. Zdeňka Peterková) 

Prodiskutovali jsme požadavky jednotlivých škol ohledně vybavení knihoven, učebních materiálů, PC 
program Včelka a podepsali jsme „Memorandum o spolupráci škol“ 

Podepsali jsme „Dohodu o vzájemné spolupráci škol ve sdílení zkušeností“ v programu Včelka a 
doplnění knihovního fondu škol 
 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

     

NÁZEV ŠKOLY 

VYBAVENÍ, 
POMŮCKY 

POČE
T KS 

CELKE

M KČ 

VYUŽITÍ VE 
VÝUCE / 
PŘEDMĚT 

DŮVOD REALIZACE 
SPOLUPRÁCE 

JMÉNO 
UČITELE  

MŠ Veselí nad 
Moravou 

Aplikace pro 
iPady - 
sluchové 
vnímání, 
řečový rozvoj, 
zrakové 
vnímání     

ČJ, logopedie -> 
všechny oblasti 
RVP 

spolupráce a sdílení 
zkušeností 

Pavlína 
Marková 

MŠ Hluk 

Aplikace pro 
iPady - 
sluchové 
vnímání, 
řečový rozvoj, 
zrakové 
vnímání     

ČJ, logopedie -> 
všechny oblasti 
RVP 

spolupráce a sdílení 
zkušeností 

Mgr. Marie 
Čechová 



                                                                            
 

 

ZŠ Hluk 
Rodilý mluvčí 
AJ (NJ, RS) 

1 
učitel   výuka cizího jazyka 

spolupráce a sdílení 
zkušeností 

Mgr. Veronika 
Bílková 

ZŠ Boršice u 
Blatnice 

Školní 
knihovní fond, 
didaktické hry       

spolupráce a sdílení 
zkušeností 

Mgr. Andrea 
Skoumalová 

ZŠ Uherský 
Ostroh 

Školní 
knihovní fond       

spolupráce a sdílení 
zkušeností 

Mgr. Linda 
Tůmová 

ZŠ Na Dědině, 
ONV 

Školní 
knihovní fond, 
didaktické hry       

spolupráce a sdílení 
zkušeností 

Mgr. Petra 
Ondrová 

ZŠ a MŠ Blatnice 
pod Sv. Ant. 

Interaktivní 
program 
Včelka, 
vybavení 
školního 
knihovního 
fondu, rodilý 
mluvčí AJ 

1 
licenc
e 

*6000 / 
rok, 24 
000 / 5 
let 

ČJ, logopedie -> 
všechny oblasti 
RVP 

spolupráce a sdílení 
zkušeností 

Mgr. Dana 
Křížová 

ZŠ Kunovice, U 
Pálenice 

Interaktivní 
program 
Včelka, 
vybavení 
školního 
knihovního 
fondu 

1 
licenc
e 

*6000 / 
rok, 24 
000 / 5 
let 

ČJ, logopedie -> 
všechny oblasti 
RVP 

spolupráce a sdílení 
zkušeností 

Mgr. Zdenka 
Peterková 

ZŠ Hutník 

Interaktivní 
program 
Včelka, 
vybavení 
školního 
knihovního 
fondu 

1 
licenc
e 

*6000 / 
rok, 24 
000 / 5 
let 

ČJ, logopedie -> 
všechny oblasti 
RVP 

spolupráce a sdílení 
zkušeností 

Mgr. Jitka 
Chudíčková 

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ( Marie Petrů): 

NÁZEV ŠKOLY VYBAVENÍ, POMŮCKY POČET KS CELKEM KČ 

MŠ, ZŠ I. a II. Stupeň Balíčky pro polytechnickou výchovu cca 11 MŠ 55 000 

ZŠ I. stupeň 
seminář k přírodním zahradám, exkurze po modelových 
přírodních zahradách - Tulln an der Donau  

15 - 20, MŠ, ZŠ 
I. stupeň 35 000 

ZŠ II. stupeň seminář k využití dílen při výuce  5 škol II. stupeň 30 000 

ZŠ I. a II. Stupeň Psychowalkman 6 škol 30 000 

Je potřeba dopracovat spolupráci škol a témata spolupráce, zajistí Marie Petrů a Ludvík Kostelanský. 

GARANTI A LEADEŘI (Jana Bujáková, Mgr. Marek Tvrdoň): 

Začátkem ledna 2020 se uskuteční pracovní schůzka k plánování dalších výjezdů za příklady dobré 
praxe do škol. Úkolem je pověřena J. Bujáková, M. Tvrdoň, F. Frýdecký – za skupinu Leaderů. 
Pracovní skupina Garanti a Leadeři se shodli na tom, že chtějí pokračovat ve studijních cestách, vždy 
zaměřených na určitou oblast – téma výuky. 



                                                                            
 

 

V dubnu 22.4 – 24. 4. 2020 nás navštíví ředitelé, učitelé z regionu MAP Trutnovska, budou mít zájem 
navštívit naše školy, bude je zajímat výuka hudební výchovy, spolupráce škol v rámci mimoškolní 
činnosti – ZUŠky. 

J. Bujáková navrhuje uskutečnit v regionu putovní výstavu po školách (jedna škola z Ostrožska (ZŠ 
Ostrožská Lhota)  – ze Strážnicka ( ZŠ a MŠ Kněždub) ve spolupráci IQLANDIA, o. p. s. z Liberce 

v rámci podpory robotiky, informatiky, logických her. V rámci podpory matematické gramotnosti, 
podpory zavádění nových metod ve výuce – Učitelé Leadeři -  motivace žáků a rodičů. 

J. Bujáková na podnět paní ředitelky MŠ Tasov připomněla možnost studijní cesty (3 dny)  pro 

ředitelky MŠ do Rakouska do regionu  LAG (MAS) Steierische Eisenstrasse, hlavní zaměření výuka 
v MŠ. Koordinátorkou studijní cesty bude Mgr. Andrea Štolfová – angličtinářka v MŠ Kunovice – 

úkolem pověřena Eva Tihelková – koordinační schůzka. 

J. Bujáková ověří zájem o spolupráci ZUŠ v roce 2020 – podpora akce pro veřejnost. 

Medializace a propagace výstupů projektu a spolupráce škol:  

 Nové webové stránky MAP II. ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 

http://map.ostrozsko.cz/index.php 

 Publikace o všech zapojených školách – aktualizace 2/2020, tištěná i elektronická verze 

 PR články o školách v místním tisku, http://www.idobryden.cz/cteni/pripravujeme-deti-pro-

zivot/ca862e9f-1cbd-11ea-9ac0-005056ab0011 

 Návštěvy škol, které spolu spolupracují, práce s pomůckami – zpracování krátkých 
videoreportáží 

 Společná konference starostů a ředitelů škol – 5/2020,  exkurze starostů 18 obcí a měst po 
třech vybraných školách, společná prezentace spolupráce škol v zázemí velké školy z regionu. 

TERMÍNY DALŠÍHO SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ: 

PS  Matematika, Čtenáři, Rovné příležitosti 

4.2.2020 v 15:00 

PS Leadeři ,Garanti škol a Financování 

5.2.2020 v 15:00 

Zapsáno dne 5. 12. 2019 ve Veselí Nad Moravou 

Jana Bujáková – hlavní manažer projektu 

http://map.ostrozsko.cz/index.php
http://www.idobryden.cz/cteni/pripravujeme-deti-pro-zivot/ca862e9f-1cbd-11ea-9ac0-005056ab0011
http://www.idobryden.cz/cteni/pripravujeme-deti-pro-zivot/ca862e9f-1cbd-11ea-9ac0-005056ab0011

