
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 

 
Zápis z 2. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 

 

Datum a hodina konání:  14. 11. 2018 ve 14:00 hodin  
 
Místo konání: kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., Veselí nad Moravou  
 
Přítomni členové realizačního týmu (viz prezenční listina): Jana Bujáková, Eva Tihelková, Mgr. Vít 
Hrdoušek (v.z. Marie Chalupová), PhDr. Simona Weidnerová, Ing. Ludvík Kostelanský, Mgr. Alena 
Horáková, Mgr. Sylva Štěpitová, Mgr. Vlastimil Vaněk, PhDr. Walter Bartoš, Mgr. Petra Šilcová 
 

Programu jednání: 

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu (dále i RT) a představila program setkání. 
 

1. Program na 1. kulatý stůl ředitelů MAP II. / 22. listopad 2018 
 
Kulatý stůl ředitelů škol se uskuteční dne 22. 11. 2018 ve 14:00 hodin v areálu Golf resort Jezera v 
Ostrožské Nové Vsi. 
V rámci programu bude představen projekt MAP II. (aktivity, úkoly a role pracovních skupin), budou 
realizovány tematické workshopy (práce s nadanými dětmi a kariérové poradenství), budou 
představeny nominace do pracovních skupin a bude vedena neformální diskuse. Na závěr budou 
představeny aktivity Golf resortu pro školy. 
Program setkání byl členy RT diskutován a finální verze je přílohou č. 1. 
 

2. Pracovní skupiny  MAP II. / formování nominovaných zástupců škol 
 

V termínu do 9.11.2018 ředitelé škol zasílali nominace za organizaci do jednotlivých pracovních 

skupin. Zástupci některých škol jsou uvedeni ve více pracovních skupinách, což bude 

vykomunikováno telefonicky nebo na setkání ředitelů škol v rámci tzv. Kulatého stolu. Pracovní 

skupiny jsou rovnocenné, jejich členové budou dostávat stejné informace ze strany realizačního 

týmu. 

Přehled nominací do pracovních skupin je přílohou č. 2. 

3. Aktualizace dokumentu MAP – připomínky 
 

Řídící výbor MAP II. se uskutečnil dne 31.10.2018 a hlavním bodem jednání byla aktualizace 

Strategického rámce MAP II. a volba předsedy MAP II., kterým se stal Mgr. Vlastimil Vaněk. 



                                                                            

 

V prosinci 2018 bude ředitelům škol rozeslán dotazník, který bude obsahovat dotazy nezbytně nutné 

pro aktualizaci analytické části dokumentu MAP. Na setkání ředitelů škol v rámci tzv. Kulatého stolu 

bude dotazník představen. 

4. Hledání odborníků a specialistů – návrhy 
 
Návrhy na odborníky a specialisty (z oblasti školského práva, psychologie, IT, atd.) by měly vzejít 
z jednání pracovních skupin. Měla by být definována „zakázka“ na odborníky.  
Jako tip na specialistu z oblasti školského práva zaznělo jméno Mgr. Ljuba Čechová. 
 

5. Další a závěr 
Termín dalšího jednání RT je stanoven na středu 12.12.2018 ve 14:00 hodin. 
 
Jana Bujáková informovala o tom, že budou přichystány Dohody pro členy realizačního týmu. 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Program setkání tzv. kulatého stolu ředitelů škol dne 22.11.2018 

Příloha č. 2: Přehled nominací do pracovních skupin 

 


