
                                                                            
 

 

 

Zápis z 6. SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 

Čtenářská, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Leadeři, 

Garanti škol a Financování 

 

Konaném ve dnech:  21. 4. 2020 a 22. 4. 2020 od 15.00 hod. – 16.00 hod. 

Místo konání: Videokonference z kanceláře MAS Horňácko a Ostrožsko, Veselí nad Moravou 

 

 Přítomni členové (viz prezenční listina), 26 osob připojených 21.4.2020 a 23 osob připojených 

22.4.2020.  

Program jednání: 

1. Jan řešit naplánované workshopy a semináře 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu bylo nutné přerušit veškeré naplánované workshopy a 

semináře. 

- Polytechnika pro 2. Stupeň ZŠ: jedná se o workshop, na kterém přihlášení učitelé dostanou 

také materiál ke zhotovení výrobku ze dřeva „Rozhledna“. Vzhledem k nutnosti fyzické 

přítomnosti se uspořádání odkládá do doby, než bude možné se stýkat alespoň v počtu 10 

osob. 

- AVS přístroje: proškolení od firmy Galaxy Brno se také odkládá do doby, než bude možné se 

stýkat. Paní Kolůchová (ZPŠ Veselí n. Mor.) má za úkol vypracovat harmonogram sdílení dvou 

přístrojů mezi subjekty, které o využívání projevily zájem (ZŠ a PrŠ Veselí nad Moravou, ZŠ 

Hutník Veselí nad Moravou, ZŠ církevní Veselí nad Moravou, ZŠ Uherský Ostroh, ZŠ Tvarožná 

Lhota, ZŠ Kněždub, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, ZŠ Nová Lhota, DDM Pastelka Uherský 

Ostroh, MŠ Tasov). 

- Šikana na ZŠ: firma Madio z.s. je schopná provést on-line seminář, paní Konečná (ZŠ Uh. 

Ostroh) zjistí termín, ve kterém by šlo webinář uspořádat a následně bude sdělen 

účastníkům, vč. zaslání potřebných materiálů. 

- Robotika na ZŠ: Paní Miklíková (ZŠ Kněždub) chce workshop uspořádat na podzim 2020, 

jakmile bude možné se potkávat. O přesném termínu budou přihlášení včas informováni (ZŠ 

Na Dědině ONV, ZŠ a MŠ Radějov, ZŠ a MŠ Ostr. Lhota, DDM Strážnice, DDM Uh. Ostroh, 

DDM Veselí nad Moravou). 



                                                                            
 

 

- Seminář Barevné kamínky (Multiboard): Paní Habartová (MŠ Hluk) kontaktovala zástupce 

firmy MultiBoard s.r.o. a dohodli se na přesunutí termínu, až bude možné se stýkat. Termín 

bude upřesněn i s ohledem na pokyn z MŠMT ohledně znovuotevření MŠ. 

- Konference k dětské psychologii: Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D byl v zahraničí, zatím 

nemáme potvrzený podzimní termín. Paní Olšáková domluví vhodný konkrétní termín po 

odeznění nouzového stavu a budeme se moci scházet. Předpoklad obsazenosti je více než 50-

100 účastníků. 

- Koučing: seminář je plánován na 14. a 15. 5. 2020 v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Zatím 

počítáme s jeho uskutečněním a doufáme, že do té doby se současný nouzový stav uvolní. 

V opačném případě budeme hledat náhradní termín, protože školení na osobnostní rozvoj je 

zájem. Předpoklad je do 10 účastníků, o případném náhradním termínu budou informováni. 

- Školení sboroven na vnitřní klima: pan Tvrdoň (ZŠ Kunovice, U Pálenice) je schopen takové 

školení uspořádat i pro menší skupinu lidí, případně formou webináře. Termín bude 

upřesněn, jakmile bude odvolán nouzový stav a bude možné se potkávat alespoň v 10 lidech. 

- Závěrečná konference – exkurze starostů do školských zařízení: plánujeme závěrečnou 

konferenci jako jeden z výstupů projektu MAP II. ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – 

Kunovice na podzim 2020 (říjen/listopad). Vše závisí na uvolnění nouzového stavu a možnosti 

stýkat se, předpoklad je cca 50 osob. Je důležité zřizovatelům ukázat výsledky naší společné 

práce a prezentovat dojmy jednotlivých subjektů formálního i neformálního vzdělávání, že 

má smysl v započaté práci pokračovat. Vytipujeme 3 školy, kam se pojedeme podívat. 

V poslední se budou prezentovat i ty subjekty, do kterých nebylo možno zajet, a byly z 

projektu podpořeny. 

- Zahraniční studijní cesty: až do odvolání se všechny ruší. Pokud se MAS Horňácko a Ostrožsko 

z.s. zapojí do projektu MAP III., je možné uvažovat o realizaci v rámci tohoto projektu (např. 

Studijní cesta do MŠ v Rakousku aj.). Paní Petrů a pan Hrdoušek mají za úkol do dalšího 

setkání RT (květen) připravit náhradní možnost za plánovanou cestu do města Tulln an der 

Donau (A) za přírodními zahradami, protože ze škol byl velký zájem. Pokud se nenajde 

vhodná alternativa, je možné tuto aktivitu přenést do projektu MAP III. 

2. Nákup pomůcek podle možností rozpočtu 

Byla podána ŽoP a nyní čekáme na zálohovou platbu. Do září tedy nejsme schopni pořídit žádné další 

pomůcky. Možnost čerpání paušálu na pořízení pomůcek je podmíněno vyčerpáním přímých 

mzdových nákladů ve výši cca 500 mil. Kč experty a odborníky na vzdělávání.  Školy vznesly 

požadavky na pomůcky ve výši téměř 800 tisíc Kč. Již nyní víme, že všechny požadavky nebude možné 

uspokojit. Pokud se podaří dočerpat přímé náklady projektu, budou svazkované DPP na experty a 

mentory, mohli bychom pak uvolnit asi polovinu požadovaných finančních prostředků z projektu 

MAP II. na nákup pomůcek pro kooperující školy. Úkolem Realizačního týmu je nyní udělat si rozbor a 

stanovit, které školy a jak podpořit v závislosti na dřívějším čerpání.  

 



                                                                            
 

 

3. Návrh na spolupráci s dalšími experty pro školy 

Možnost čerpání nepřímých nákladů na pořízení pomůcek je podmíněno vyčerpáním přímých 

mzdových nákladů ve výši cca 500 mil. Kč experty a odborníky na vzdělávání.  Všichni členové 

Pracovních skupin byli požádáni o vytipování oblastí, ve kterých by se chtěli dále vzdělávat (enviro, 

robotika, polytechnika, VR technologie, kyberbezpečnost, strategické plánování, rytmika v MŠ apod.) 

Veškeré podněty i případné konkrétní kontakty budou sesbírány a následně experti osloveni. 

4. Publicita – společná propagace škol 

Webové stránky MAP – jsou průběžně plněny obsahem, odkaz: http://map.ostrozsko.cz.  

Tisk – články v tisku o našich školách (Strážnicko a Horňácko). 

Publikace o školách (Informatorium) – sběr informací ze školských zařízení je ukončen. Byla oslovena 

paní Majíčková, která má zkušenosti v oblasti marketingu, aby do konce roku doladila Informatorium 

tak, aby bylo atraktivní. Osloví školy s doplňujícími informacemi, aby byl v dokumentu čitelný rukopis 

každé školy. Informatorium pak bude v tištěné verzi na každé škole, obci a městě a také v digitální 

podobě volně ke stažení jako výstup z projektu MAP II. ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – 

Kunovice. 

Videoreportáž ze škol – TVS natočila reportáž z části výjezdního zasedání MAP Trutnovsko II., kdy 

jsme uvítali ředitele základních a mateřských škol z Trutnovska. Navštívili Masarykovu ZŠ ve Velké 

nad Veličkou, MŠ Tasov a ZUŠ Strážnice, odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Q5vbUehy37A. 

Závěrečná konference škol – exkurze starostů do škol, společný workshop, záleží na uvolnění 

nouzového stavu, předpoklad je říjen/listopad 2020. 

 

TERMÍNY DALŠÍHO SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ V BLATNICI POD SVATÝM ANTONÍNKEM - POKUD SE 
BUDEME MOCI SETKAT VE SKUPINCE DO 30 OSOB. 

 

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE USKUTEČNÍ VIDEOKONFERENCE. 

 

PS  Matematika, Čtenáři, Rovné příležitosti 

16. 6. 2020 v 15:00 

PS Leadeři ,Garanti škol a Financování 

17. 6. 2020 v 15:00 

Zapsáno dne 23. 4. 2020, ve Veselí nad Moravou 

Bc. Veronika Rýpalová – manažer komunikace MAP II. 

http://map.ostrozsko.cz/
http://map.ostrozsko.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Q5vbUehy37A

