
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
  

Zápis z 6. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  17. 4. 2019, 14:00 hodin  
 
Místo konání: kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko, nám. Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou  
 
Přítomní členové realizačního týmu (viz prezenční listina): PhDr. Simona Weidnerová, Mgr. Věra 
Olšáková, Mgr. Vlastimil Vaněk, Mgr. Vít Hrdoušek, Eva Tihelková, Jana Bujáková, Mgr. Petra Šilcová 
 

Programu jednání: 

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu a představila program setkání. 
 

1. Příprava ŘV MAP – stanovení termínu 
 
Řídící výbor MAP II. se uskuteční dne 2.5.2019 (ve 14:00 hodin) na Panském dvoře ve Veselí nad 
Moravou. 
Na programu jednání bude aktualizace dokumentu MAP včetně doplnění projektových záměrů pro 
IROP a PRV a aktualizace členské „základny“ Řídícího výboru (například zástupců Zlínského kraje - 
KAP, odboru školství, mládeže a tělovýchovy z MěÚ Uherské Hradiště, atd.). 
Pozvánku a nominace zajistí MAS HaO, doplnění projektových záměrů zajistí obě MAS dle potřeb. 
 

2. Výsledky objednávek škol – realizace aktivit spolupráce škol, akce, poradenství 
 

„Koučink“ MANAŽERSKÉ MYŠLENÍ, firmy AVENI a GreenPlus (https://www.greenplus.cz/lektori) – 

termíny 16.5. (firma GP) a 17.5.2019 (firma AVENI) v Blatničce, 10 osob/1 seminář/1 den, jedná se o 

1-denní seminář a kapacita je již naplněna.  Vytvořit na akci evaluační dotazník (spokojenost s lektory, 

vlastní silné stránky). 

 

Kariérové poradenství – nabídka firmy VISC (Mgr. Sylva Štěpitová), zájem nyní cca 5 škol. 

 

Poradce IT – je k dispozici IT specialista (Pavel Flora + jeho spolupracovníci), zájem nyní cca 20 škol. 

 

Sdílení finančně náročných/zajímavých/motivujících pomůcek (např. robotické stavebnice, 3D 

tiskárna, stavebnice Geomag) – Mgr. Olšáková – dodala návrh (v příloze). 

 

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

Žampachová – pro MŠ a ZŠ – 25.4.2019 – zájem nyní cca 17 pedagogů 

 

https://www.greenplus.cz/lektori


                                                                            

 

Seminář Ukázkové lekce čtenářské (pre)gramotnosti s využitím dramatické výchovy + Dětská 

literatura – jaké knihy lze využít pro podporu čtenářské (pre)gramotnosti v MŠ a ZŠ, MgA. Gabriela 

Sittová, Zelená - zablokován termín 21.5.2019 pro MŠ, místo konání MŠ Hluk, předběžně 

registrováno 10 učitelek. Prověřit možnost uspořádat akce pro MŠ a ZŠ v 1 den. 

 

Workshop Ověřování znalostí a dovedností žáků při přechodu mezi I st. a II st. ZŠ (matematika) – 

Ing. Pavel Zelený, workshop 21. 5. 2019 pro učitele matematiky 1. st. a 2. st. ZŠ – návrh Mgr. 

Andrýska, vedoucího PS MG, zájem nyní cca 14 pedagogů 

 

Workshop Digitální vzdělávání – 23. 5. 2019, lektor Univerzita Karlova, ZŠ Ostrožská Lhota 

 

Workshop Jak se žije malotřídním školám - 7.6.2019, PhDr. Václav Trojan, Ph.D., seminář pro 

malotřídní a mateřské školy 

 

Workshop "Burza nápadů pro čtenářskou gramotnost" s Mgr. Zdenkou Peterkovou, vedoucí PS ČG 

 

Workshop "Burza nápadů pro matematickou gramotnost" s Mgr. Havelkovou, lektorkou  

 

Workshop "Jak pracovat s dětmi, kterým čtení nevoní (práce s dětmi s SPU) – pro 1. stupeň" s Mgr. 

Ludmilou Bednaříkovou 

 

„Letní škola matematiky 2020“ 

Spolupráce na efektivním využívání školních zahrad – řeší Mgr. Hrdoušek, předpoklad říjen 2019. 
 

Kulatý stůl malotřídních škol -  Sdílené náklady malotřídních škol – proběhlo dne 20.3.2019 - byly 

projednány tyto problémy: jak sdílet náklady (například autobus na školní výlet a podobně), jak 

mohou školy spolupracovat, pokud jde o společné plánování školních aktivit, aby sdílely náklady i na 

pomůcky apod. 

 

Workshop ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ, PharmDr. Margit Slimáková – proběhlo dne 10.4.2019b ve 

Strážnici. Firma JAVORNÍK zajistila na akci prezentaci/ochutnávku biopotravin. Byly podány obecné 

informace o zdravém stravování a přednáška nebyla úplně zacílena na stravování ve školních 

jídelnách. 

3. Studijní cesta – Slovinsko 
 
Výjezd Slovinsko – 2.10.- 5.10.2019 (středa – sobota) pouze pro ředitele ZŠ pro 20 osob max., 
zajišťuje Mgr. Marek Tvrdoň. Program v příloze. 
 
Další možné výjezdy – např. Finsko. 
 



                                                                            

 

4. Další a závěr 
 
Další schůzka RT se uskuteční dne 12.6.2019 ve 14:00 hodin. 
 
Webové stránky MAP – přehledné a stručné, „vývěska“, základní informace, termíny akcí, termíny 
úkolů, výstupy z PS, dotační možnosti pro školy – úkol pokračuje.  
 
Termíny jednání pracovních skupin jsou navrženy (viz zápis z 6.3.2019) a budou „odladěny“ na 
dalším setkání PS ve dnech 23.4. (MG, ČG a RP) a 24.4.2019 (G, L a F) v Blatnici pod svatým 
Antonínkem. PS se nemusí scházet vždy společně, ale dle potřeb a iniciativy vedoucího PS (předběžně 
jsou plánovány schůzky do konce školního roku ve dnech 4.6. a 5.6.2019). Předmětem setkání budou 
plánované akce a aktivity, potřeba pozice supervisor (změna v projektu), termíny, organizování 
dalších setkání, atd. 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 

Přílohy: Návrh programu Slovinsko 

 Pomůcky pro nadané - MAP (Ostrožsko) 


