
                                                                            
 

 

 

Zápis z 5. SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 

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

 

Konaném ve dnech:  4. 2. 2020 a 5. 2. 2020 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. Potřeby škol – z celkového počtu 39 škol se do mapování potřeb zapojilo 31 škol. Potřeby 
mají společné rysy, na druhou stranu jsou konkrétní informace velmi různorodé. 
Souhrnné vyhodnocení zachycuje nejčetnější a průřezové potřeby uchopitelné v MAP. 

Potřeby škol chybí – MŠ Hrubá Vrbka, MŠ Kozojídky, MŠ Kunovice, MŠ Ostrožská 
Nová Ves, MŠ Strážnice, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ Vnorovy  

Čtenářská gramotnost: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

Matematická gramotnost: 

 

Rovné příležitosti: 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

Další potřeby škol: 

 

 

Specifický popis potřeb škol je zapracován do analytické části dokumentu MAP ORP Veselí nad 

Moravou – Ostrožsko – Kunovice. Dokument nyní bude připomínkován odbornými garanty do 
termínu 12.3.2020, kdy bude schválen ŘV MAP II. 

 

2. Analýza rovných příležitostí 

Ve školním roce 2018/2019 bylo ve třídách základních škol zřizovaných obcemi celkem 338 žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přičemž nejvíce jich bylo v Základní škole Hluk (50 dětí) a 
Základní škole Kunovice U Pálenice (42 dětí). Podíl žáků s SVP na celkovém počtu žáků činil přibližně 
pětinu, což je více než podíl 13,5 % za celý Jihomoravský kraj. Z celkového počtu žáků se SVP byly tři 
čtvrtiny zdravotně postižených a pětina jinak zdravotně znevýhodněných. 10 % žáků se SVP patřilo do 
kategorie odlišných kulturních a životních podmínek. 

 

Vybrané ukazatele 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Počet žáků se SVP celkem  216 375 338 

       z toho zdravotně postižení 197 291 251 

       z toho s jiným zdravotním znevýhodněním 19 86 78 

Mentálně postižení 11 18 22 

Sluchově postižení 8 7 7 

Zrakově postižení 2 5 3 

Se závažnými vadami řeči 5 5 6 



                                                                            
 

 

Tělesně postižení 0 3 2 

S více vadami 0 6 9 

Se závažnými poruchami učení * 25 110 

Se závažnými poruchami chování * 40 65 

Autisté 6 5 9 

Nadaní žáci 4 6 * 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo v mateřských školách zřizovaných obcemi celkem 42 dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tj. 3,2 % ze všech dětí navštěvujících MŠ (v Jihomoravském 
kraji činil tento podíl 3,7 %). Děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly z celkového počtu 23 MŠ 
v 11 níže uvedených školách. Nejvíce dětí se SVP lze nalézt v Mateřské škole Veselí nad Moravou (17 
dětí) a v Mateřské škole Uherský Ostroh (14 dětí). V ostatních školách se jednalo řádově o jednotky 
případů. Z celkového počtu dětí se SVP tvořily dívky jednu třetinu. V 85 % případů se jednalo o 
zdravotně postižené děti. 

 

 

Vybrané ukazatele 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Počet děti se SVP celkem  57 54 42 

                        z toho zdravotně postižené děti 55 53 36 

Počet dětí ve speciálních 
třídách 

Nadané děti  0 0 0 

Mentálně postižené  3 4 3 

Sluchově postižené  1 0 0 

Zrakově postižené  0 0 0 

Se závažnými vadami řeči  41 34 14 

Tělesně postižené  0 0 0 

S více vadami  0 0 0 

Se závažnými vývojovými 
poruchami  

0 0 0 

Autisté  1 0 0 

Počet dětí v běžných 
třídách 

Mentálně postižené  3 3 1 

Sluchově postižené  0 0 0 



                                                                            
 

 

Zrakově postižené  2 1 1 

Se závažnými vadami řeči  0 1 0 

Tělesně postižené  0 0 1 

S více vadami  2 0 2 

Autisté  2 4 3 

Celkem počet dětí s pohybovým onemocněním 2 8 * 

 

Specifický popis potřeb škol a analýzy rovných příležitostí je zapracován v analytické části 
dokumentu MAP ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice. Dokument nyní bude 

připomínkován odbornými garanty do termínu 12.3.2020, kdy bude schválen ŘV MAP II. 

 

3. Plán seminářů a akcí v roce 2020 

5.3.2020 – Exkurze ředitelů MAP Trutnovsko „ Hudební výchova “ 

11.3.2020 – Seminář pro využití dílen při výuce – Ing. Ludvík Kostelanský 

17.3.-18.3.2020 – Seminář na téma „ Šikana“ – ZŠ Uherský Ostroh 

25.3.2020 Workshop „Práce s AVS přístroji“ – ZPŠ Veselí, Kollárova 

 

26.3.2020 Workshop k využití robotů ve výuce – ZŠ Kněždub  

14. -15.5.2020 – Seminář na koučink ( 9.00 hod – 15.00 hod.)( řešení konfliktních situací a časové 
plánování) – Blatnička 

5.6.2020 – Seminář na téma „ Přírodní zahrady“ – Tulln – Rakousko 

Září 2020 – Konference dětské psychologie pro pedagogy škol (tři vzdělávací bloky na 1,5 hodinu: 

mozek, nadaní, hendikepovaní). Budou dva lektoři doktor Radek Ptáček a Mgr. Hošťová – Strážnice 

Nabídka dalších seminářů v rámci aktivit spolupráce škol: 

 Spolupráce škol v rámci využití školních zahrad – bylinkové truhlíky, výsadba stromečků (cca 

20 tis. Kč/ škola) 

 Studijní cesta MŠ do Rakouska – MAS Strážnicko 

 Školení sboroven na vnitřní klima 

 Mgr. Marek Tvrdoň - http://www.kaomat.cz/kurzy.htm  

 Firma Infra s.r.o. - http://www.vzdelavanipropedagogy.cz/produkty/131623/kurzy-pro-

sborovny/  

http://www.kaomat.cz/kurzy.htm
http://www.kaomat.cz/kurzy.htm
http://www.kaomat.cz/kurzy.htm
http://www.kaomat.cz/kurzy.htm
http://www./
http://www./
http://www.vzdelavanipropedagogy.cz/produkty/131623/kurzy-pro-sborovny/
http://www.vzdelavanipropedagogy.cz/produkty/131623/kurzy-pro-sborovny/


                                                                            
 

 

 Studijní cesta do zahraničí pro leadery – nové poznatky ve školství, navázání spolupráce škol 
v rámci projektu Erasmus 

 Závěrečná konference škol – exkurze do škol pro starosty obcí a měst – říjen 2020 

 

4. Sběr nových záměrů mateřských školek do OP PRV 

J. Bujáková informovala garanty škol, pedagogy, leadery o připravované výzvě v roce 2020 na území 
MAS Horňácko a Ostrožsko (cca 11 mil. Kč) a MAS Strážnicko (cca4 mil. Kč) do OP PRV ČR, kdy byla za 

plnění strategie navýšena alokace z MZE do obou území. Obě MAS plánují vyhlásit výzvu ve článku 
20, který bude rovněž zaměřen na projekty pro ZŠ a MŠ. Dále kanceláře MAS mají zájem sebírat 
záměry škol a školek i do dalšího programového období 2022 -2027 z důvodu přípravy nové strategie 
SCLLD. 

 

Záměry škol do PRV musí splňovat tyto specifické podmínky:  

 Zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení. Podmínka 
platí od podání Žádosti o dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na MAS 

 U ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné 

předměty, školní knihovny (NE nákup knih), technické místnosti, družiny a jídelny včetně 
souvisejícího zázemí a souvisejících úprav budovy školy 

 Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy a jejího zázemí a doprovodného stravovacího 

a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy 

 Pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, či doprovodného 
stravovacího zařízení – veřejné stravování pouze v režimu deminimis. Předmět dotace může 
být využit na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud tato činnost nepřesáhne 20 % celkové 
využívané kapacity podpořené infrastruktury pro režim nezakládající veřejnou podporu. 

 Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a 
herní prvky v případě základní školy) - max. 30% projektu. 

Sběr záměrů bude provádět kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Strážnicko do konce února. 
Záměry škol do OP PRV mohou být průběžně doplňovány a aktualizovány, do OP IROP jednou za 6 

měsíců. 

Záměry je nutné mít schváleny, zkonzultovány se zřizovateli. Záměry budou součástí Strategického 
rámce MAP II. ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice – aktualizace bude provedena 

k 12.3.2020 v rámci jednání řídícího výboru MAP II. 



                                                                            
 

 

 

5. Aktivity spolupráce škol – nákup pomůcek 

 Balíčky pro polytechniku (ochranné pomůcky a materiál) – vzešlo z PS Rovné 
příležitosti. Původní plán byl zakoupit balíčky pro 11 škol. Celkově však mělo zájem 15 
škol. (15 * 5010 Kč = 75 150 Kč) 

 Barevné kamínky (spolupráce MŠ Veselí nad Moravou, MŠ Hluk, KMŠ Uherský 
Ostroh) 

 Klokanův kufr (spolupráce MŠ Hluk, KMŠ Uherský Ostroh, MŠ Veselí nad Moravou, 
MŠ Boršice) 

 Výukový program Včelka (spolupráce ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant., ZŠ Kunovice, U 
Pálenice, ZŠ Hutník) 

 Kreativita a logické myšlení – stavebnice Pony (spolupráce ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. 
Ant., MŠ Veselí nad Moravou) 

 Doplnění knihovního fondu – max. 10 knih (spolupráce ZŠ Boršice u Blatnice, ZŠ 
Uherský Ostroh, ZŠ Tvarožná Lhota, ZŠ Na Dědině, ONV, MŠ Boršice u Blatnice) 

Na základě požadavků členů pracovních skupin se provede ještě jednou průzkum a to do konce 

února. Poté bude zpracován rozpočet nákupu pomůcek, který bude upraven v návaznosti na rozpočet 
projektu v rámci implementace projektu. Školy, které mají zájem spolupracovat na zlepšení čtenářské 
gramotnosti zašlou knižní fond – seznam knih, které požadují do výše max. 17 tis. Kč. Některé 
pomůcky se dají sdílet, jiné budou pořízeny v rámci rozpočtu na implementaci projektu. Financování 
pomůcek škol bude projednáno, upraveno a schváleno v souladu s rozpočtem projektu Realizačním 
týmem MAP II. 

6. Publicita – společná propagace škol 

Webové stránky MAP – průběžně jsou plněny obsahem, odkaz: http://map.ostrozsko.cz  

Tisk – články v tisku o našich školách (Strážnicko a Horňácko) 

Publikace o školách (informatorium) – sběr informací ze škol je téměř ukončen, do konce února dojde 

ke zpracování a grafické úpravě. Bude rozšířeno o ZUŠ a DDM, sběrem informací je pověřena 
Veronika Rýpalová. Bude k dispozici elektronicky na webu. 

Krátké videoreportáže ze škol – které jsou zapojeny do spolupráce škol 

Závěrečná konference škol – říjen 2020, exkurze starostů do škol, společný workshop 

 

 

http://map.ostrozsko.cz/
http://map.ostrozsko.cz/


                                                                            
 

 

TERMÍNY DALŠÍHO SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ: 

PS  Matematika, Čtenáři, Rovné příležitosti 

21.4.2020 v 15:00 

PS Leadeři ,Garanti škol a Financování 

22.4.2020 v 15:00 

Zapsáno dne 20. 2. 2019 ve Veselí Nad Moravou 

Jana Bujáková – hlavní manažer projektu 


