
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis z 12. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  9.3.2020, 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): Mgr. Alena Horáková, Ing. Ludvík 
Kostelanský, Mgr. Vlastimil Vaněk, 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. Příprava Řídícího výboru MAP II. – 12.3.2020, podpora projektů obcí, MŠ a ZŠ z PRV 
 
Jednání ŘV MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU – OSTROŽSKO – KUNOVICE se uskuteční dne 
12.3.2020 od 14:00 hod. ve Veselí nad Moravou v malém sále v budově Panského dvora. 
 
V programu jednání je zejména aktualizace Strategického rámce MAP II. a aktualizace Analytické části 
MAP II.  
 

2. Analýza MAP a Strategický rámec MAP – dokument MAP II. – aktualizace 
 
K připomínkování byl e-mailem rozeslán aktualizovaný dokument MAP II. ORP Veselí nad Moravou – 
Ostrožsko – Kunovice.  
Jedná se o změny v analytické i strategické části dokumentu. 
V analytické části jsou zapracovány rovné příležitosti ve školách a potřeby škol. Kromě toho je tam 
provedena řada dílčích úprav. Některé texty byly přesunuty a změnilo se členění podkapitol, aby byl 
dokument přehlednější a měl logičtější návaznosti.  
Ve strategickém rámci jsou doplněny projektové záměry, které plánují školy realizovat, a dále jsou 
zformulovány dva nové cíle.  
Aktualizovaný dokument bude projednán na jednání Řídícího výboru dne 12.3.2020, do té doby je 
možné ještě v dokumentu provádět úpravy. Připomínky, které byly již doručeny, byly zapracovány. 
S aktualizací pomáhá firma GaREP, spol. s r.o., konkrétně Ing. Jan Binek, Ph.D., člen našeho 
realizačního týmu MAP II. 
 
 
 
 
 



                                                                            

 

 
3. Realizace aktivit spolupráce – pomůcky do škol – rekapitulace požadavků škol  

 
Je zpracována tabulka s přehledem potřeb škol. Realizační tým MAP II. bude posuzovat jednotlivé 
potřeby škol až po rekapitulaci rozpočtu projektu (přímých a nepřímých nákladů), která proběhne 
v rámci přípravy Zprávy o realizaci projektu. 
Školy spolupracují, plánují společné aktivity a pořízení pomůcek. 
 

4. Příprava ZOR – vyúčtování k 27.3.2020 
 
Zpráva o realizaci projektu MAP II. bude společně s vyúčtováním vyhotovena v březnu 2020 a MAS 
Strážnicko nejlépe do 13.3.2020 pošle přehled čerpání v projektu MAP II. za jejich území. 
 

5.  Propagace projektu MAP II. – publikace, tisk, web, exkurze 
 
Exkurze ředitelů škol z Trutnovska – byla natočena reportáž v TV Slovácko, ředitelé navštívili některé 
školy na území našeho MAP II. a akce je hodnocena pozitivně. 
 
Webové stránky MAP – jsou průběžně aktualizovány, obsahují informace o seminářích, atd. 

Tisk – MAS Strážnicko vytipuje školu, o které by bylo zajímavé napsat článek, a také deník, ve kterém 
bude článek zveřejněn.  
 
Publikace o školách (Informatorium) – publikaci finálně dokončí firma Joker, spol. s r. o. - grafické 
studio. 
 

6. Diskuse 
 
Přehled plánovaných akcí a aktivit v rámci projektu MAP II.: 
 
BŘEZEN 

 11.3.2020 Seminář pro využití dílen při výuce – Ing. Ludvík Kostelanský PŘESUNUTO, termín 
bude upřesněn 

 17.3.-18.3.2020 – Seminář na téma „ Šikana“ – ZŠ Uherský Ostroh  

 25.3.2020 Workshop – Práce s AVS přístroji – ZPŠ Veselí, Kollárova 

 26.3.2020 Workshop k využití robotů ve výuce – ZŠ Kněždub  
 
DUBEN 

 17.4.2020 – Konference dětské psychologie pro pedagogy škol – Strážnice PŘESUNUTO na 
podzim, termín bude upřesněn 

 21.4., 22.4.2020 – Setkání pracovních skupin (průřezové, tematické) 
 
KVĚTEN 

 14.-15.5.2020– Seminář na koučink ( 9.00 hod – 15.00 hod.)( řešení konfliktních situací a 
časové plánování) – Blatnička  

 



                                                                            

 

ČERVEN 

 5.6.2020 – Seminář na téma „ Přírodní zahrady“ – Tulln – Rakousko (rozeslání přihlášky 
koncem března) 

 16.6., 17.6.2020 – Setkání pracovních skupin (průřezové, tematické) 
 
ZATÍM BEZ TERMÍNU 

 Studijní cesta MŠ do Rakouska – MAS Strážnicko  

 Školení sboroven na vnitřní klima (ZŠ Hluk, ZŠ Kunovice U Pálenice, ZŠ M.K. Strážnice, ZŠ 
ONV) – školy si řeší individuálně 

 Studijní cesta do zahraničí – nové poznatky ve školství, navázání spolupráce škol v rámci 
Erasmu  

 Závěrečná konference škol – exkurze do škol pro starosty obcí a měst – říjen 2020 
 
Komunikace zástupců obcí (zřizovatelů) a ředitelů škol je důležitá. Plánované projekty ve školách, 
zejména investiční, musí být v souladu s rozvojovými plány obcí. 
 
Nabídka jazykového vzdělávání do škol – v rámci projektu MAP II. nebude podpořeno. 

Další schůzka RT se uskuteční dne 15.04.2020 ve 14:00 hodin. 
 

Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 


