
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis z 5. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  20  3. 2019 ve 14:00 hodin  
 
Místo konání: Strážnická pražírna kávy PORTA, Masarykova 318, 696 62 Strážnice  
 
Přítomní členové realizačního týmu (viz prezenční listina): Ing. Ludvík Kostelanský, Mgr. Vlastimil 
Vaněk, PhDr. Walter Bartoš, Mgr. Vít Hrdoušek, Marie Chalupová,  Mgr. Petra Šilcová 
 

Programu jednání: 

Mgr. Vít Hrdoušek přivítal členy realizačního týmu a představil program setkání. 
 
 

1. Příprava ŘV MAP na duben 2019, schválení aktualizovaného dokumentu, aktualizace 
základny ŘV 

 
Řídící výbor MAP II. se uskuteční v květnu 2019 (změna oproti domluvě na RT) s ohledem na 
dodržení lhůty pro strategický rámec projektu a termín bude stanoven na dalším jednání RT MAP II. 
Na programu jednání bude aktualizace dokumentu MAP a aktualizace členské „základny“ Řídícího 
výboru (například nominace zástupců Zlínského kraje - KAP, odboru školství, mládeže a tělovýchovy z 
MěÚ Uherské Hradiště, atd.). 
Součástí zápisu z PS ze dne 6.3.2019 je jako příloha dokument MAP k připomínkám garantům škol – 
termín pro zaslání připomínek do 29.3.2019. 
 

2. Příprava aktivit spolupráce škol z 1. zápisu PS /koučink, kariérové poradenství, poradce IT/ 
 

„Koučink“ MANAŽERSKÉ MYŠLENÍ, firma AVENI – termíny 16.5. a 17.5.2019, maximálně 10 osob/1 

seminář/1 den, jedná se o 1-denní seminář, ředitelé si vyberou vhodný termín, cca 70 000 Kč/1 

seminář/1 den (jedná se o slevě).  

Kariérové poradenství – nabídka firmy VISC (Mgr. Sylva Štěpitová), probíhají vyjednávání s firmami o 

spolupráci (Mgr. Ivana Majíčková). 

Poradce IT – je k dispozici IT specialista (Ing. Pavel Flora + jeho spolupracovníci), zájem škol o služby 

poradce IT je zjišťován. 

Součástí zápisu z PS ze dne 6.3.2019 jsou přílohy – nabídka firmy AVENI („koučink“ MANAŽERSKÉ 

MYŠLENÍ), nabídka firmy VISC (Mgr. Sylva Štěpitová - kariérového poradenství) a analýza IT ve školách 

(Pavel Flora) – termín pro zaslání zájmu o výše uvedené akce/služby do 29.3.2019. 

 



                                                                            

 

Sdílení finančně náročných/zajímavých/motivujících pomůcek (např. robotické stavebnice) – zájem o 

sdílení a „existenci“ takových pomůcek na školách zjistí pan Ing. Ludvík Kostelanský. 

3. Semináře a workshopy – upřesnění AUTISTI, JÍDELNY 
 

Workshop ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ, PharmDr. Margit Slimáková – 10.4.2019, hotel Strážničan. 

Organizačně zajišťuje MAS Strážnicko. Zatím byl rozeslán informativní e-mail na školy s termínem 

akce + požadavek na zaslání námětů na konkrétní témata, oficiální pozvánka bude rozeslána (MAS 

Strážnicko).  Mgr. Vlastimil Vaněk zajistí na akci prezentaci/ochutnávku biopotravin. 

 

Workshop Dílčí problémy začleňování dětí a žáků s PAS do kolektivu (AUTISTI), PhDr. Zuzana 

Žampachová (AUTISTI) – pro MŠ a ZŠ – 25.4.2019 za účasti ředitelů speciálních škol Mgr. Jitky 

Kolůchové a Mgr. Karla Zerzáně - praktické ukázky práce se žáky s PAS, cílová skupina zejména 

pedagogové/praktici (ředitelé však také vítáni). 

Mgr. Vít Hrdoušek prověří organizační zajištění - místo a čas konání akce (na Strážnicku), návrh 

pozvánky, atd. Objednávka byla paní Žampachové zaslána (Bc. Michaela Molková). 

4. Výjezdy škol – návrh termínů,  putující mikrobus po regionech MAS max. 15 osob , české 
školy max. 40 osob, slovinské školy max. 15 osob 

 
Výjezdy škol do českých a slovinských škol za příklady dobré praxe – bude ověřeno u Mgr. Marka 
Tvrdoně, koordinátora výjezdů, zda projednal termíny. 
 
Putující mikrobusy (mikrobus č. 1: Ostrožsko směrem na Horňácko a Strážnicko, mikrobus č. 2: 
opačným směrem) – až školní rok 2019/2020. 
 

5. Další a závěr 
 
Webové stránky MAP – přehledné a stručné, „vývěska“, základní informace, termíny akcí, termíny 
úkolů, výstupy z PS, dotační možnosti pro školy.  
 
Termíny jednání pracovních skupin jsou navrženy (viz zápis z 6.3.2019) a budou „odladěny“ na 
dalším setkání PS ve dnech 23.4. a 24.4.2019. PS se nemusí scházet vždy společně, ale dle potřeb. 
 
Mgr. Vít Hrdoušek navrhl jako téma spolupráce problematiku klimatických změn, efektivního 
využívání školních zahrad (zalamovací nože), atd. – zjistí vhodného lektora, termín. 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

Příloha: Dotazníkové šetření prosinec 2018 až leden 2019 – Zájem školských zařízení o zapojení do 

akčního plánu MAP 


