
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis z 13. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  17.4.2020, 14:00 hodin  
 
Místo konání: videokonference z kanceláře MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO – VESELÍ NAD MORAVOU, 
online jednání  
 
Přítomní členové realizačního týmu: Mgr. Alena Horáková, PhDr. Věra Olšáková, Mgr. Veronika 
Borýsková, Ing. Ludvík Kostelanský, Eva Tihelková, Jana Bujáková, Bc. Veronika Rýpalová a Mgr. Petra 
Šilcová 
 

Program jednání: 

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu a představila program setkání. Setkání proběhlo 
netradičně v rámci videokonference s ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z 
aktuálně vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2). 
 

1. Rozpočet MAP II. – Implementace – plnění - čerpání 
 
V rámci rekapitulace rozpočtu projektu MAP II. (zpráva o realizaci projektu a vyúčtování k 27.3.2020) 
vznikl přehled o částkách, které je možné dočerpat v rámci paušálu a přímých nákladů do konce 
realizace projektu.  
 
PAUŠÁL DO KONCE PROJEKTU - 867 706,00 Kč, REZERVA PAUŠÁLU + 207 174,65 Kč v případě čerpání 
přímých výdajů lze použít. 
 
PŘÍMÉ NÁKLADY - PLÁN K DOČERPÁNÍ - 1 504 796,00 Kč 
 
V projektu je žádoucí oslovit v rámci přímých nákladů ještě 8 – 10 expertů a stejný počet mentorů na 
problematiku, která je pro školy zajímavá. Je možné oslovit školy, o jaké mentory by měly zájem. 
Členové realizačního týmu popřemýšlí do dalšího jednání nad pozicemi expertů a mentorů. Případně 
pošlou tipy na experty včetně životopisů a nabídky. Experti budou pracovat na Dohodu.  
Návrhy na experty budou projednány na dalším setkání realizačního týmu, jakmile MAS obdrží 
v rámci projektu platbu z MŠMT. 
Na dalším setkání realizačního týmu bude také projednáno, zda budou pořízeny pomůcky a/nebo 
realizovány přírodní zahrady, případně kombinace obojího. 
 
Příloha: Přehled nákladů projektu MAP II. 
 
 
 



                                                                            

 

2. Návrh na nákup pomůcek v rámci realizace aktivit spolupráce škol 
 
Je zpracována tabulka s přehledem potřeb škol. Realizační tým bude posuzovat potřeby škol (pořízení 
pomůcek, realizace školních zahrad, atd.), jakmile MAS obdrží v rámci projektu MAP II. platbu 
z MŠMT. Bude projednáno na dalším setkání realizačního týmu. 
 

3. Příprava na jednání pracovních skupin - videokonference 
 
Ve dnech 21.4. a 22.4.2020 proběhne setkání pracovních skupin formou videokonference. Na 
programu jednání je: 
• Jak budeme řešit naplánované workshopy a semináře s ohledem na aktuální situaci (např. 
konference s Prof. PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D., psychologem a konference se zřizovateli škol) 
• Seznámení s plánem čerpání rozpočtu projektu MAP II. 
• Nákup pomůcek podle možností rozpočtu projektu (podána zpráva o realizaci projektu MAP 
II., čekáme na platbu z MŠMT) 
• Návrh na spolupráci s dalšími experty pro školy (žádost na členy PS o možné tipy na experty a 
mentory) 
• Publicita – společná propagace škol 
 

4.  Propagace projektu MAP II. – publikace, tisk, web, exkurze 
 
Webové stránky MAP – jsou doplněny všechny akce spolupráce škol, které proběhly v rámci projektu 

MAP II., celkem jich k dnešnímu dni bylo 28. Cílová hodnota má být 47. Vzhledem k naplánovaným 

aktivitám spolupráce škol bychom indikátor měly splnit. 

Tisk – MAS Strážnicko vytipuje další školu, o které by bylo zajímavé napsat článek, a také deník, ve 

kterém bude článek zveřejněn. 

Strážnicko zaslalo článek o škole:  https://hodoninsky.denik.cz/ctenar-reporter/v-hroznove-lhote-

ucime-70-let-neprestali-jsme-ani-ted-20200416.html.  Není zde splněna publicita projektu MAP a 

v článku není zmínka o spolupráci škol v rámci projektu MAP II.  Spíše je článek směřována na 

podporu OP IROP – v rámci SCLLD MAS Strážnicko. 

Publikace o školách (Informatorium) – na publikaci nyní spolupracujeme s Mgr. Ivanou Majíčkovou, 
která může kontaktovat školy ohledně zajímavostí, které na té které škole mají, atd., aby byla 
publikace zajímavější. Graficky publikaci zpracuje firma Joker, spol. s r. o. - grafické studio. 
 

5. Diskuse 
 
Další schůzka realizačního týmu se uskuteční dne 6.5.2020 ve 14:00 hodin. 
 

Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 

https://hodoninsky.denik.cz/ctenar-reporter/v-hroznove-lhote-ucime-70-let-neprestali-jsme-ani-ted-20200416.html
https://hodoninsky.denik.cz/ctenar-reporter/v-hroznove-lhote-ucime-70-let-neprestali-jsme-ani-ted-20200416.html

