
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis z 15. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  10.6.2020, 14:00 hodin  
 
Místo konání: videokonference z kanceláře MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO – VESELÍ NAD MORAVOU, 
online jednání  
 
Přítomní členové realizačního týmu: Mgr. Veronika Borýsková, Ing. Ludvík Kostelanský, Mgr. Vít 
Hrdoušek, Ing. Jan Binek, Ph.D., Eva Tihelková, Jana Bujáková, Bc. Veronika Rýpalová a Mgr. Petra 
Šilcová 
 
Host: Mgr. Petr Jan Novák - http://www.petrjannovak.cz/ 
 

Program jednání: 

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu a také přivítala Mgr. Petra Jana Nováka, hosta 
jednání, a představila program setkání.  
Setkání proběhlo formou videokonference.  
 

1. Návrh členů PS Leadeři – DISTANČNÍ VÝUKA (co se osvědčilo, co naopak ne, jak udržet 
tvůrčí a flexibilní atmosféru ve sborovně v nestandardních podmínkách) 

 
Je vytvořen seznam pedagogů, kteří jsou navrženi jako experti pro oblast distanční výuky. Podněty 
vzešly z těchto sedmi škol: 
ZŠ Hutník 

ZŠ Kunovice U Pálenice 

MŠ Tasov 

ZŠ Hluk 

ZŠ Louka 

ZŠ Ostrožská Lhota 

ZŠ Lipov 

 
Experti rozšíří PS Leadeři a vytvoří příklady dobré praxe plynoucí ze zkušeností s distanční výukou 
v „době koronavirové“, případně uskuteční workshop a budou v rámci práce v PS Leadeři ohodnoceni 
finančně. 
Experti budou pozváni na jednání PS Leadeři dne 17.6.2020 do Blatnice pod svatým Antonínkem. 
 
Seznam expertů pro distanční výuku je přílohou zápisu. 
 

2. Návrhy členů PS na experty, specialisty, mentory v rámci realizace akcí na spolupráci škol – 
nový expert Mgr. Petr Novák 



                                                                            

 

 
Jana Bujáková představila Mgr. Petra Jana Nováka, hosta jednání, lektora a pedagoga, „renesančního 
muže na volné noze“, který představil v kostce svoji práci a nabídku svých služeb s tím, že nabídku 
služeb poskytne školám i v písemné podobě a představí se na jednání PS dne 16.6.2020 v Blatnici pod 
svatým Antonínkem. 
Odkaz na webové stránky - http://www.petrjannovak.cz/ 
 
Školská zařízení byla oslovena s nabídkou expertů, aby se vyjádřila, o jaké služby budou mít zájem. 
Průzkum bude vyhodnocen po 19.6.2020, nicméně už nyní se rýsuje evidentní zájem o některé 
expertní pozice. 
 
Pokud je již nyní zřejmý zájem o některé experty, budou tito experti pozváni na jednání PS dne 16.6. 
do Blatnice pod svatým Antonínkem. 
 
Přehled zájmu o nabídku expertů ke dni 10.6.2020 je přílohou zápisu. 
 

3. Zpracování Akčního plánu MAP II. – aktualizace (Hrdoušek) 
 
Ing. Jan Binek, Ph.D. představil zpracování Akčního plánu MAP a hlavní smysl dokumentu. Akční plán 
bude aktualizován do září 2020 a členům RT bude dokument předán k připomínkám až ve finální 
pracovní verzi během září.  
Podklady pro tvorbu AP jsou k dispozici ze zápisů RT. Částky k aktivitám se dají získat z rozpočtu 
projektu MAP II. a z rekapitulace čerpání paušálu v rámci implementace. 
 

4. Propagace projektu MAP II. – publikace, závěrečná konference (Majíčková, Rýpalová) 
 
Publikace o školách (Informatorium) – na publikaci nyní spolupracujeme s Mgr. Ivanou Majíčkovou, 
která kontaktovala školy ohledně zajímavostí, které na té které škole mají, úprav textu, atd. Školy 
vesměs spolupracují a publikace bude dopracována nejpozději během letních prázdnin 2020. Tisk 
publikace bude zadána firmě Joker, spol. s r. o. - grafické studio. 
Publikace před grafickým zpracováním bude rozeslána školám k případným finálním úpravám. 
 
Závěrečná konference k projektu MAP II. se plánuje, bude třeba vybrat termín a místo akce, dobře 
připravit a promyslet program, vytipovat školy napříč regionem, které se představí, atd. Cílem 
konference je představit smysl  a výsledky spolupráce v rámci projektu MAP II. zejména zřizovatelům 
(také s výhledem na případnou realizaci projektu MAP III.). V plánu je přizvat regionální televizi. 
Návrh programu konference škol – zpracování programu -  Veronika Rýpalová, Eva Tihelková. 
Videoreportáž škol –  zpracování návrhu - Jana Bujáková, Vít Hrdoušek. 

 
5. Diskuse 

Další schůzka realizačního týmu se uskuteční dne 26.8.2020 ve 14:00 hodin. 
 

Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 


