
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis z 9. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  9. 10. 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, PhDr. Walter Bartoš, Mgr. Vlastimil Vaněk, Eva Tihelková, Jana Bujáková, Bc. Veronika 
Rýpalová a Mgr. Petra Šilcová 
 

Program jednání: 

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu a představila program setkání. 
 

1. Vyhodnocení zahraniční studijní cesty základních škol do Slovinska - zpráva 
 
Studijní cesta Slovinsko proběhla ve dnech 2.10.- 5.10.2019 (středa – sobota) pro ředitele ZŠ. Akce je 
hodnocena jako úspěšná a bude zpracována zpráva. Byly pořízeny fotografie a vytvořeno krátké 
prezentační video. Ředitelé se měli možnost navzájem poznat a sdílet zkušenosti. Poznatky z návštěvy 
slovinských škol jsou zajímavé a inspirující. Pedagogové ve slovinských školách jsou výborně jazykově 
vybaveni, vybavení škol je srovnatelné jako u nás. 
Je reálné navázat spolupráci naší MAS a některé slovinské MAS přes tematiku vinařství. 
Cesta ještě není vyúčtována, částka se bude pohybovat kolem 175 000 Kč. 
Další možné zahraniční výjezdy – pro pedagogy, kteří se mají zájem profesně vzdělávat a jsou pokud 
možno i jazykově vybaveni. 
 

2. Vyhodnocení zrealizovaných workshopů a akcí – zprávy a propagace 
 
Z některých akcí, které proběhly na jaře 2019, nemáme k dispozici hodnotící zprávy, osoby 
zodpovědné za organizaci akcí budou pourgovány s dodáním zpráv a fotografií. 
 

3. Zpracování analýzy rovných příležitostí, celkové vyhodnocení potřeb škol, aktualizace 
strategické části – externí spolupráce s firmou Garep s.r.o 

 
Externí spolupráce s firmou Garep s.r.o  - Smlouva o dílo na zpracování analýzy rovných příležitostí, 
celkové vyhodnocení potřeb škol a aktualizaci strategické části.  
Dále možnost zapojit pracovníka z firmy GAREP do projektu MAP II. na pozici analytika.  
 

4. Řízené rozhovory na školách – říjen – listopad 2019 / sběr potřeb škol / Veronika Rýpalová, 
Eva Tihelková nebo Vít Hrdoušek 

 



                                                                            

 

Šetření potřeb ve školách provedou pracovníci MAS v říjnu a listopadu 2019 - Veronika Rýpalová a 
Eva Tihelková (nebo Vít Hrdoušek). 
Potřeby škol – dle oblastí podporovaných MAP II. v Akčním plánu (čtenářská gramotnost, 
matematická gramotnost, rovné příležitosti, další potřeby) - konzultace (řízené rozhovory).  

Dále získáváme statistická data z odborů školství JMK a ZK, abychom nezatěžovali školy dalšími 
dotazníky.  Termín zpracování analýzy rovných příležitostí  a úpravy strategické části dokumentu MAP 
II. ve spolupráci s firmou Garep s.r.o. do 30.11.2019 
 

5. Kariérové poradenství – rámcová smlouva na kariérové poradenství v teorii a praxi, DVPP 
pro kariérové poradce, exkurze po školách, zapojeno 9 škol, cena celkem za exkurze 76 
320,- Kč včetně DPH, cena celkem za kariérové poradenství 108 900,- Kč. Cena bude 
fakturována proti předávacímu protokolu provedených služeb na 9 zapojených školách. 

 
Je uzavřena rámcová smlouva s firmou VISC (Mgr. Sylva Štěpitová) na kariérové poradenství v teorii a 
praxi. Zapojeno je 9 škol, cena celkem za exkurze 76 320,- Kč včetně DPH, cena celkem za kariérové 
poradenství 108 900,- Kč. Cena bude fakturována proti předávacímu protokolu provedených služeb 
na 9 zapojených školách. 
Ing. Ludvík Kostelanský sdělil zkušenosti se spoluprací v rámci kariérového poradenství, spolupráce je 
dobrá, aktivita je pro volbu budoucího povolání velmi prospěšná, ale celý proces je finančně náročný, 
firmy musí být ochotny se na exkurzích podílet, doprava do firem, atd... Doporučení podpořit 
finančně aktivitu v projektu. 
Aktivita by měla být taky propagována (publicita, prezenční listiny, fotografie). 
 

6. Příprava na jednání pracovních skupin v terminu 5.11.-6.11.2019 
 
Profesor lékařské psychologie - Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. – plán jaro 2020. Paní Olšáková 
navrhne témata semináře. Bude zjištěn zájem na školách. 
 
Specialista na školské právo – JUDr. Josef Pitner - „ Kulatý stůl ředitelů k potřebám škol v oblasti 
školského práva“. Jednání se uskutečnilo dne 28.8.2019. Zjistíme na PS, jak funguje spolupráce. 
 
Bude připraven na jednání PS finanční plán/rozpočet pro možné čerpání prostředků jednotlivými 
pracovními skupinami, rovněž budou navrženy termíny pro setkání pracovních skupin v roce 2020. 
 

7. Další a závěr 
 
Semináře na téma „ŠKOLNÍ ZAHRADY“ – probíhají - 8. 10. (Hroznová Lhota) a 15. 10. 2019 

(Strážnice) - Lektor: ing. Jaroslav Brzák. 

Akce pro širokou veřejnost na Strážnicku  - 30. říjen 2019 – organizačně zajistí Rodinné centrum 

Strážnice, paní ředitelka Blažena Bučková. Téma akce bude zaměřeno na venkovní aktivity rodičů a 

dětí – regionální identita. 

Další schůzka RT se uskuteční dne 4. 12. 2019 ve 14:00 hodin. 

 
Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 


