
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis z 14. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  6.5.2020, 14:00 hodin  
 
Místo konání: videokonference z kanceláře MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO – VESELÍ NAD MORAVOU, 
online jednání  
 
Přítomní členové realizačního týmu: Mgr. Alena Horáková, Mgr. Veronika Borýsková, Ing. Ludvík 
Kostelanský, Mgr. Vlastimil Vaněk, Mgr. Vít Hrdoušek, 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. Návrhy členů PS na experty, specialisty, mentory v rámci realizace akcí na spolupráci škol 
 

a) Expert v oblasti čtenářské gramotnosti  
Nabídka: Mgr. Alena Smetková, paní učitelka z Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou 
 
Návrh zapojení experta: 
1. Metodická pomoc školám v regionu 

- Vytvoření koncepce školní knihovny 
- Pomoc s výběrem knih pro žáky v jednotlivých ročnících s ohledem na jejich věk a etapu 

vývoje 
- Pomoc při vzniku a zahájení činnosti čtenářského klubu 

 
2. Uspořádání pracovních seminářů pro vyučující ze škol mikroregionu: 
Obsah semináře: 

- Formální struktura a evidence čtenářského klubu 
- Metodické postupy pro rozvoj čtenářské gramotnosti – koncepce čtenářské dílny 
- Ukázky metod práce s knihou ve čtenářské dílně, školním klubu 
- Příklady dobré praxe podle jednotlivých ročníků na 1. stupni 
- Sdílení zkušeností s účastníky semináře – tj. pedagogy, vedoucími školních knihoven a 

vedoucími čtenářských klubů 

 
b) IT expert pro práci s programy v rámci distančního vzdělávání – kompletní proškolení 

pedagogického týmu 
Bude potřeba několik IT expertů. Prosíme o zaslání možných tipů na tuto pozici. 



                                                                            

 

 
c) Expert na rizika sociálních sítí pro cílovou skupinu žáci MŠ a ZŠ – proškolení určených 

pedagogů škol  
Nabídka: paní Vondrušková, on-line kurz zajišťuje NÚKIB 
 

d) Expert na Kulturní dědictví v regionu - význam, tvorba, lidový ornament – proškolení 
určených pedagogů  
Nabídka: Marie Petrů, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.  
 

e) Expert na přírodní bohatství v regionu - příroda za humny, praktická péče o zahradu – 
proškolení určených pedagogů  
Nabídka: Marie Petrů, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.  
 

f) Expert na polytechnickou výchovu v MŠ – z pohledu environmentálního – proškolení 
určených pedagogů  
Nabídka: Marie Petrů, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.  

 
g) Expert na problematiku klimatické změny a vzdělávání v této oblasti – vzdělávání pedagogů; 

 jak přinášet téma do běžné výuky;  formy výuky ve fyzice, biologii, chemii, spol. vědách – 
v blocích člověk a svět, … 
Nabídka: Doc. Jan Pokorný Enki o.p.s.; Mgr.et Mgr. Vít Hrdoušek – odb. na strateg. plánování 

Psycholog do škol – on line konzultace na dálku – podle zkušeností z praxe, by on-line konzultace 
nebyly účinné. 
 

2. Návrh na rozšíření členů pracovních skupin MAP – PS Leadeři – skupina učitelů zabývající se 
distanční výukou – co se osvědčilo v době „ koronavirové“ 

 
Bude podpořen návrh na rozšíření PS Leadeři o skupinu učitelů, kteří by mohli předat své zkušenosti 
týkající se distanční výuky v době koronavirové. Tito učitelé by vytvořili příklady dobré praxe, 
případně uskutečnili workshop a byli by i v rámci práce v PS ohodnoceni finančně. Co nejdříve 
rozešleme nabídku na školy, aby zapojily své nejlepší pedagogy. 
 

3. Propagace projektu MAP II. – publikace, tisk, závěrečná konference 
 
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. Graficky 
publikaci zpracuje firma Joker, spol. s r. o. - grafické studio. 
Publikace před grafickým zpracováním bude rozeslána školám k případným finálním úpravám. 
 

4. Diskuse 
 
Další schůzka realizačního týmu se uskuteční dne 10. 6. 2020 ve 14:00 hodin. 
 

Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 


