
                                                                            
 

 

 

Zápis z 3. SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 

Čtenářská, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Leadeři, 

Garanti škol a Financování 

 

Konaném ve dnech:  4. 6. 2019 a 5. 6. 2019 od 15.00 hod. – 16.30 hod. 

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

Přítomni členové (viz prezenční listina) 

Program jednání: 

1. VYHODNOCENÍ REALIZOVANÝCH AKCÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL 

 

 „Koučink“ MANAŽERSKÉ MYŠLENÍ – 16.5. (firma GreenPlus) a 17.5.2019 (firma AVENI) 
v Blatničce - evaluační dotazník (spokojenost s lektory, náměty na další školení) – z dotazníků 
vyplývá spokojenost se školeními a jako možné další žádané téma TIME MANAGEMENT a 
řešení konfliktních situací. Firma AVENI s.r.o. – další spolupráce je vyžadována v rámci 
nákupu externích služeb – což není v rámci rozpočtu projektu možné financovat. Školy si však 
mohou objednat službu individuálně – mimo realizaci projektu MAP II. 

 

 Workshopy a semináře na školách – organizaci zajistily zejména školy a akce měly (až na 
výjimky) hojnou účast. Spolupráce mezi školami se dobře rozjíždí. Vedoucí pracovních skupin 
zašlou na kancelář MAS dokumentaci k akci  – zprávu o akci, fotodokumentaci, prezenční 
listinu nejpozději do 6.9.2019. 
Další plánované akce – bude-li méně než 5 přihlášených účastníků, akce se zruší. Pokud se 
přihlášený účastník nebude akce moct zúčastnit, omluví se. Pozvánky je nejlepší posílat e-
mailem (nikoliv přes google). Účetní záležitosti k akci je vhodné řešit přímo s Bc. Pokornou / 
kanceláří MAS. 

 

2. PLÁN FINANCOVÁNÍ PŘÍMÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU 

 Specialista na školské právo –  plánujeme pracovní poradu s panem JUDr. Josefem Pitnerem 
„ Kulatý stůl ředitelů k potřebám škol v oblasti školského práva“. Jednání se uskuteční 
28.8.2019 od 9.00 hod.-10.00 hod.  ve Veselí nad Moravou, Vinotéka - Víno Hruška. Pozvánka 
bude rozeslána na všechny ZŠ a MŠ. 

 

 



                                                                            
 

 

 Kouč /Psycholog/ Supervizor – příprava semináře a praktického workshopu TIME 
MANAGEMENT ŠKOLY a ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ ve spolupráci UK – Pedagogická 
fakulta – Praha , Greenplus s.r.o , oslovení lektorů, program na 6 hodin – provede Jana 
Bujáková. 
Úkol pro školy – zaslat na e-mail: mas@ostrozsko, požadavek na individuální koučink a 
kontakt na lektora, termín do 29.11.2019. 
 

 Koordinátor digitální strategie/poradce IT – je k dispozici IT specialista (Ing. Pavel 

Flora + Ing. Vojtěch Příborský).  Poradce IT bude mít 24 škol – poradci budou 

spolupracovat s ředitelem školy, práce budou provedeny na DPP – cca 36 hodin/ 

škola , spolupráce bude probíhat od 1.7.2019 – 31.12.2020. 

 
3. FINANCOVÁNÍ AKTIVIT SPOLUPRÁCE ŠKOL + POTŘEBY  

 

 Kariérové poradenství – nabídka firmy VISC (Mgr. Sylva Štěpitová), zájem má 9 škol.  

              9 exkurzí = 7 000,- Kč/1 exkurze (uhradí MAS z projektu MAP) 9 kariérových poradenství  

              = 12 000,- Kč/1 škola (10 000,- Kč/MAP + 2 000,- Kč/škola) 

 

 Pořízení finančně náročných/zajímavých/motivujících pomůcek – sdílení zkušeností 

v oblasti inkluze (pomůcky pro nadané děti a pro děti se speciálními potřebami) –  

domluvena spolupráce 2 škol Academic school s.r.o. a Speciální školy Veselí nad Moravou. 

Spolupráce je potvrzena statutárními zástupci PhDr. Věrou Olšákovou a Mgr. Jitkou 

Kolůchovou. Limit – každá škola cca 30 tis. Kč. 

 

 Akce pro širokou veřejnost - Svaz modelářů ČR, Klub lodních modelářů ČR pořádá ve dnech 

14. - 16.6.2019 celorepublikovou soutěž Mistrovství České republiky lodních modelářů - 

mládeže Lučina 2019 (nákup zalamovacích nožů a dalšího materiálního vybavení z projektu 

MAP), limit do 10 tis. Kč. 

 Sdílený rodilý mluvčí AJ – tato aktivita se nejeví vhodná vzhledem k administrativní a 
pracovně právní náročnosti, rovněž jeden lektor nebude pravděpodobně vyhovovat všem 
zapojeným školám. Tuto aktivitu doporučujeme financovat přímo z rozpočtu škol – 
z důvodu individuálního výběru lektora a z důvodu vhodnějšího ošetření pracovně 
právního vztahu. 

 
 

4. PROPAGACE A PUBLICITA PROEJKTU 

 

 Článek v Dobrý den s Kurýrem – „Modelářství v dětství je základem pro další profesní 

činnost“ - http://www.idobryden.cz/zajimavosti/modelarstvi-v-detstvi-je-zakladem-pro-

http://www.idobryden.cz/zajimavosti/modelarstvi-v-detstvi-je-zakladem-pro-dalsi-profesni-cinnost/2bf5d249-891a-11e9-a86d-005056ab0011/


                                                                            
 

 

dalsi-profesni-cinnost/2bf5d249-891a-11e9-a86d-005056ab0011/ a další článek bude 

„Ředitelka školky i na mateřské dovolené sleduje vzdělávací trendy“. 

 

 Vytvoření nového webu projektu MAP II.ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko - 

Kunovice – úkolem pověřena nová manažerka Bc. Veronika Rýpalová 

 

 Zprávy ze společných akcí, propagace činnosti škol na webu MAP II. – úkolem pověřena 

PhDr. Simona Weidnerová. 

5. PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO ANALÝZU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ – DOKUMENT MAP II. 
 

 Potřeby škol – dle oblastí podporovaných MAP II. v akčním plánu (čtenářská gramotnost, 
matematická gramotnost, rovné příležitosti, další potřeby)  - konzultace se školami 
budou realizovány v září 2019. MAS Strážnicko - Mgr. Vít Hrdoušek bude mít školy ze 
Strážnicka  a Bc. Veronika Rýpalová bude mít školy z MAS Horňácko a Ostrožsko.  

 Získání statistických dat z odborů školství JMK a ZK , abychom nezatěžovaly školy dalšími 
dotazníky. 

 

6. PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE/WORKSHOPY A ZJIŠŤOVÁNÍ  ZÁJMU A POTŘEB ŠKOL 

 Nácvik postupu při řešení šikany - Seminář se bude konat v ZŠ Uherský Ostroh v termínu 

středa 16.10.2019 (1. část) a čtvrtek 17.10.2019 (2. část)  v době vždy od 13.00 - 16.00 hod.  

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

2019. 

 Regionální identita – spolupráce s DDM Ing. Zemánek –  projekty  spolupráce školy a rodiče 

„Dejme školy do muzea“ a MasteChef“- 

 Profesor lékařské psychologie Radek Ptáček – tip na školitele v oblasti psychologie dětí, 
především dětí z poruchami ADHD a nadaných dětí – úkolem pověřena PhDr. Simona 
Weidnerová.   

 

 Studijní cesta – Slovinsko - Termín 2.10.- 5.10.2019 (středa – sobota) pouze pro ředitele ZŠ 
(nikoliv MŠ) pro 20 osob max., zajišťuje Mgr. Marek Tvrdoň – pozvánka rozeslána, přihlášeno 
21 osob viz. příloha. Další požadované výjezdy – studijní cesty – např. Finsko( leadeři), 
Rakousko (pro MŠ). 

 

SAMOSTATNÉ ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN:  

 



                                                                            
 

 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST: ( Mgr. Zdeňka Peterková) 

Vyhodnotili jsme workshop – Jak pracovat s dětmi, kterým čtení nevoní (Mgr. L. Bednaříková)  

1. Prodiskutovali jsme požadavky jednotlivých škol ohledně vybavení knihoven, učebních 

materiálů, sdílených lektorů AJ, PC program Včelka. Požadavky na spolupráci škol budou 

zaslány na kancelář MAS. 

2.  Příklady dobré praxe – výměna nápadů do hodin – burza zajímavých nápadů s využitím ve 

vyučování. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ( Marie Petrů): 

Zpracování balíčku pro polytechnickou výchovu – pro MŠ, 1. a 2. stupeň. 

Členové pracovní skupiny dodají návrh za školu.  

Dodání informací k workshopu "Nácvik postupu při řešení šikany". 

Seminář by se uskutečnil na ZŠ Uherský Ostroh, v termínu středa 16.10.2019 (1. část) a čtvrtek 
17.10.2019 (2. část), v době vždy od 13.00 - 16.00 hod. Seminář je určen maximálně pro 20 učitelů, 
tak doufám, že se připojíte. 

Školitel bude z firmy Madio z.s., Kvítková 3687, Zlín 760 01,Tel. +420 577 775 522,E-mail: 
info@madio.cz 

Co mě na semináři Nácvik postupu při řešení šikany čeká 

•         Co dělat když… definice základních kroků a to individuální formou práce 
•         Základní postup při výskytu počátečních stádií šikany 
•         Mapování třídního klimatu na základě pozorování a interaktivních technik 
•         Dovednost vést rozhovory se zúčastněnými 
•         Praktické informace jak řešit aktuální situace z Vaší praxe 
•         Konkrétní výstupy pro svou praxi 
•         Práce s dotazníky 
•         Ukázky možnosti práce se školními třídami 
•         Prostor pro konkrétní dotazy a odpovědi 
 

Informace o psychowolkmenu (Pomůcka je vhodná k učení a osobnostním rozvoji, je také účinná v 

rychlém odstranění únavy a stresu a odstranění depresí) 

Tématu polytechnické výchovy v přírodních zahradách pro MŠ  a 1. stupni, by se věnovalo 

prostřednictvím semináře a  výjezdem za příkladem dobré praxe. 

Zahrada nabízí nesčetné příležitosti k podpoře polytechnického vzdělávání. Je podnětným a 

jedinečným prostředím pro celostní rozvoj dítěte, tedy i rozvoj osobnostně sociálních dovedností, 

jako je vytrvalost, trpělivost, spolupráce, interakce, socializace s vrstevníky a další. 

 



                                                                            
 

 

 

GARANTI A LEADEŘI ( Jana Bujáková, Mgr. Marek Tvrdoň): 

Pracovní skupina projednávala program a organizační záležitosti studijní cesty do Slovinska. Za 

každou školu je možné přihlásit jednoho zástupce, v nouzovém případě je možné přihlásit 

náhradníky, druhého účastníka za školu. Školy si budou hradit stravné mimo snídaně, která bude vždy 

v ceně ubytování. Každý zástupce školy si připraví propagační dárek pro navštívené školy ve 

Slovinsku. Kancelář MAS ve spolupráci s panem Tvrdoněm zajistí ubytování, dopravu, prohlídky a 

exkurze. Všichni účastníci budou pojištěni – zajistí kancelář MAS. 

J. Bujáková na podnět paní ředitelky MŠ Tasov zmínila možnost studijní cesty ( 3 dny)  pro ředitelky 

MŠ do Rakouska do regionu  LAG (MAS) Steierische Eisenstrasse, hlavní zaměření výuka v MŠ. 

Koordinátorkou studijní cesty bude Mgr. Andrea Štolfová – angličtinářka v MŠ Kunovice – úkolem 

pověřena Eva Tihelková – koordinační schůzka. 

J. Bujáková otevřela možnost nastartovat spolupráci škol v rámci projektu MAP II. – ve spolupráci 

obcemi MAS HaO a MAS Strážnicko - SLAVNOSTI ŠKOL V REGIONECH MAS - prezentace škol, veřejná 

vystoupení na různých místech v regionech - Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi podium a ozvučení 

možnost zakoupení z projektu přes SCLLD ( vhodný areál pro děti a rodiče) nebo Veselí nad Moravou, 

nebo Strážnice. Aktivity: video-medailonky učitelů a jejich práce s dětmi a ocenění nejlepších 

pedagogů v různých kategoriích v daném školním roce, vystoupení dětí různých kategorií, ZUŠ, MŠ, 

DDM, ZŠ. 

TERMÍNY DALŠÍHO SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ: 

PS  Matematika, Čtenáři, Rovné příležitosti 

5.11.2019 v 15:00 

PS Leadeři ,Garanti škol a Financování 

6.11.2019 v 15:00 

Přílohy: 

1) Seznam účastníků STUDIJNÍ CESTA DO SLOVINSKA 

Zapsáno dne 8. 7. 2019 ve Veselí Nad Moravou 

Jana Bujáková – hlavní manažer projektu 


