
 
 

 

 

Zápis ze společného jednání pracovních skupin  

GARANTI, LEADEŘI, FINANCOVÁNÍ, MATEMATICKÁ GRAMOTNOST, 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST a ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

v rámci projektu MAP III. 

 

Uskutečněno dne:  15. 6. 2022 od 15.00 hod. do 16.30 hod. 

Místo konání: Penzion Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 161 

 

Přítomni členové (viz prezenční listiny)  



Program jednání: 

1. Prezentace projektu MAP III. 

Jana Bujáková přivítala všechny na setkání a poděkovala zástupcům škol za dosavadní spolupráci. 

Dále prostřednictvím prezentace představila projekt MAP III. – rozpočet projektu, pozice a role 

v projektu, způsob řízení projektu, možné aktivity projektu, atd. 

Před jednáním došlo k aktualizaci pracovních skupin s následujícím výsledkem: 

-GARANTI (ředitelé škol - 20 osob) 

-LEADEŘI (13 osob) 

-ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (7 osob) 

-ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST (6 osob) 

-MATEMATICKÁ GRAMOTNOST (5 osob) 

-FINANCOVÁNÍ (6 osob) 

Projekt MAP III. bude realizován v letech 2021 – 2023, nositelem bude opět MAS Horňácko a 

Ostrožsko z.s. a aktivity se rozběhnou přibližně od podzimu 2022. Celkové způsobilé výdaje projektu 

jsou 3 543 512,00 Kč. Jedná se o spolupráci 49 školských zařízení a 3 domů dětí a mládeže. 

Návrh realizace vzdělávacích aktivit: 

-Podpora profesního vzdělávání v MŠ – živá výuka spojená s didaktickým divadlem  

-Podpora logopedie v MŠ – vzdělávací semináře, workshopy  

-Podpora profesního růstu malotřídek – přirozená pedagogika, zážitková pedagogika, metodické dílny  



 
 

 

-Podpora podnikavosti na školách – metodické dílny  

-Podpora dětské psychologie na školách – metodické dílny  

-Podpora profesního růstu ředitelů škol – koučinky, psychologické kompetence  

Jsou vítány náměty pro spolupráci a nové návrhy. 

2. Návrh na schválení aktualizace SR MAP III. včetně investičních záměrů škol 

Dne 22.6.2022 bude schválena Řídícím výborem aktualizace Strategického rámce MAP III. včetně 

investičních záměrů škol. A také dojde k aktualizaci členů Řídícího výboru MAP III. Do 31.5.2022 bylo 

sesbíráno 82 investičních záměrů škol odsouhlasených zřizovateli. Důležitý význam projektu MAP 

spočívá nejenom v možnosti spolupráce mezi školami, ale také v aktualizaci tzv. Strategického rámce, 

který obsahuje seznam projektových záměrů škol. Bez zařazení záměrů škol do Strategického rámce 

nemohou školy realizovat investiční projekty v rámci dotační podpory z OP IROP. 

3. Prezentace dr. Petra Nováka 

Dr. Petr Novák představil svoji nabídku týkající se profesního růstu pedagogů. Nabídka bude zaslána i 

e-mailem. 

4. Prezentace Mgr. Vládi Tesaře 

Mgr. Vladimír Tesař je iniciátorem a propagátorem zavádění metody Abaku do pedagogické praxe a 

představil svoji nabídku. Nabídka bude zaslána i e-mailem. 

5. Další a závěr 

Děkujeme za spolupráci . 

 

TERMÍNY DALŠÍHO SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ V BLATNICI POD SVATÝM ANTONÍNKEM 

20.9. a 21.9.2022 

22.11. a 23.11.2022 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Prezentace k projektu MAP III. 

Příloha č. 2 – Seznam členů PS 

 

Zapsáno dne 15.6.2022 v Blatnici pod Svatým Antonínkem 

Petra Šilcová a Jana Bujáková 


