
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis z 10. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  10. 12. 2019, 14:00 hodin  
 
Místo konání: kancelář MAS Horňácko a Ostrožsko, nám. Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou  
 
Přítomní členové realizačního týmu (viz prezenční listina): Ing. Ludvík Kostelanský, PhDr. Věra 
Olšáková, 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. 
 

1. Implementace MAP II. – návrh na podporu aktivit dle požadavků pracovních skupin 
Přílohou zápisu jsou požadavky škol, které vznikly na jednání pracovních skupin rovné příležitosti, 
čtenářská a matematická gramotnost. U požadavků musí být uvedeny aktivity/potřeby (kusy, atd.), 
předpokládaná částka, výčet zapojených škol a forma spolupráce. Některé požadavky musí být ještě 
ze strany škol dopracovány a doplněny.  
 
Příloha č. 1 - Spolupráce škol - aktivity a pomůcky_MG, ČG 
Příloha č. 2 - Spolupráce škol - aktivity a pomůcky_POLYTECHNIKA 
Příloha č. 3 - Spolupráce škol - Práce s nadanými a handicapovými žáky 
 

2. Plán workshopů, seminářů, vzdělávacích akcí škol, studijních cest – výhled na rok 2020 
 
Profesor lékařské psychologie - Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. – 17.4.2020 ve Strážnici. Téma akce 
bude ještě upřesněno.  
 
Studijní cesta – v lednu 2020 se uskuteční schůzka lídrů a garantů (p. Tvrdoň, p. Frýdecký, p. 
Olšáková) ohledně plánování další studijní cesty. 
 

3. Zpracování analýzy rovných příležitostí – dokument MAP II. – informace k postupu 
zpracování  

 
Externí spolupráce s firmou Garep s.r.o  - Smlouva o dílo na zpracování analýzy rovných příležitostí, 
celkové vyhodnocení potřeb škol a aktualizaci strategické části. Termín je únor 2020. 
Pan Binek z firmy GAREP bude zapojen do projektu MAP II. na pozici analytika od 1.1.2020.  
Šetření potřeb ve školách provádí pracovníci MAS a je téměř hotovo. 
 
 



                                                                            

 

4. Poradenství pro školy – právník, kouč, psycholog – informace k pokroku realizace 
 
Školské právo – JUDR. JOSEF PITNER, JUDR. RADOMÍRA VESELÁ, PHD. - „PRÁVNÍ PORADNA V 
OBLASTI ŠKOLSKÉHO PRÁVA“ - jednání se uskuteční dne 10.12.2019 ve VÍNO HRUŠKA, Veselí nad 
Moravou. Program: Sledování nové legislativy a předpisů, vyložení změn a jejich konkrétní dopady a 
příprava na seminář na téma „Právní odpovědnost kantorů“ – dopady špatných rozhodnutí. 
 
Koučink – 9 škol zadalo požadavek na služby pana Nuzíka. Znění dohod bude ještě specifikováno. 2 
školy mají požadavek na proškolení firmou GreenPlus (p. Buchta). 
 
Psycholog – zřejmě bude vybrán na doporučení některé školy. 
 

5.  Propagace projektu MAP II. – web, tisk, publikace …média… 
 
Musíme se v roce 2020 zaměřit na propagaci MAP a spolupráci škol. 
 
Webové stránky MAP – nutné naplnit obsahem odkaz: http://map.ostrozsko.cz/index.php 

Tisk – je nachystaný článek do tisku o ZŠ v Ostrožské Nové Vsi.  
 
Společná akce ředitelů škol a starostů – představení spolupráce škol v rámci MAP a exkurze do 3 
škol, v polovině roku 2020. Cílem je přiblížit aktivity MAP představitelům obcí. 
 
Publikace o školách (informatorium) – je potřeba dokončit ji. Může být k dispozici elektronicky na 
webu a zaslána do novin. 
 
 
 

6. Další a závěr 
 
Psychowolkmen Laxman – je nejvíce využitelný pro ADHD, ADD, pro zklidnění, relaxaci, meditaci, 

zmírnění agresivity, pro lepší učení,  má nejlepší brýle na trhu, jeho účinnost je prý okamžitá ve 

srovnání s ostatními přístroji.   Další možnost IBrain – ale ten je možné nainstalovat do 1 tabletu, 

Iphonu  - Apple. Zástupci firmy jsou ochotni přijet na workshop,  kde by představili svoji nabídku a 

bylo by možné přístroje i využít. Bude třeba kontaktovat – Lukáš Dvořák – praha@galaxy.cz ,  zajistí 

cenovou nabídku. Bude nutné také zjistit zájem škol. Informace poskytla Mgr. Jitka Kolůchová, 

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, p.o. 

Další schůzka RT se uskuteční dne 22. 1. 2020 ve 14:00 hodin. 
 

Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 

http://map.ostrozsko.cz/index.php

