
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis ze 7. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  12. 6. 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): Mgr. Věra Olšáková, Ing. Ludvík 
Kostelanský, Mgr. Vlastimil Vaněk, Eva Tihelková, Jana Bujáková, Mgr. Petra Šilcová 
 

Program jednání: 

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu a představila program setkání. 
 

1. Vyhodnocení spolupráce škol (květen – červen) 
 
„Koučink“ MANAŽERSKÉ MYŠLENÍ – 16.5. (firma GreenPlus) a 17.5.2019 (firma AVENI) v Blatničce - 
evaluační dotazník (spokojenost s lektory, náměty na další školení) – z dotazníků vyplývá spokojenost 
se školeními a jako možné další žádané téma TIME MANAGEMENT a řešení konfliktních situací. 
Firma AVENI s.r.o. – další spolupráce je vyžadována v rámci nákupu externích služeb – což není 
v rámci rozpočtu projektu možné financovat. Školy si však mohou objednat službu individuálně. 
 
Pracovní skupiny - 23.4. (MG, ČG a RP) a 24.4.2019 (G, L a F) v Blatnici pod svatým Antonínkem – 
zápis bude vyhotoven a rozeslán, jakmile budou zaslány poznámky od vedoucích PS. 
 
Workshopy a semináře – organizaci zajistily zejména školy a akce měly (až na výjimky) hojnou účast. 
Spolupráce mezi školami se dobře rozjíždí. 
 
Další plánované akce – bude-li méně než 5 přihlášených účastníků, akce se zruší. Pokud se přihlášený 
účastník nebude akce moct zúčastnit, omluví se. Pozvánky je nejlepší posílat e-mailem (nikoliv přes 
google). Účetní záležitosti k akci je vhodné řešit přímo s Bc. Pokornou / kanceláří MAS. 
 

2. Financování aktivit spolupráce (workshopy, kariérové poradenství, exkurze do firem, IT 
služby, studijní cesta Slovinsko, akce pro širokou veřejnost - Lodičky) 

 

Kariérové poradenství – nabídka firmy VISC (Mgr. Sylva Štěpitová), zájem má 9 škol. 

9 exkurzí = 7 000,- Kč/1 exkurze (uhradí MAS z projektu MAP) 

9 kariérových poradenství = 12 000,- Kč/1 škola (10 000,- Kč/MAP + 2 000,- Kč/škola) 

 

 

 



                                                                            

 

Koordinátor digitální strategie/poradce IT – je k dispozici IT specialista (Pavel Flora + jeho 

spolupracovníci nebo škola má vlastního IT specialistu), zájem má 24 škol. 

Cca 37 hodin práce IT specialisty/1 škola = 10 000,- Kč/1 škola 

 

Pořízení finančně náročných/zajímavých/motivujících pomůcek – sdílení zkušeností v oblasti 

inkluze (pomůcky pro nadané děti a pro děti se speciálními potřebami) –  domluvena spolupráce 2 

škol Academic school s.r.o. a Speciální školy Veselí nad Moravou. Spolupráce je potvrzena 

statutárními zástupci PhDr. Věrou Olšákovou a Mgr. Jitkou Kolůchovou. Limit – každá škola cca 30 tis. 

Kč. 

 

Diskuse  - nová speciální pomůcka pro dětí ADHD a ADD pro zklidnění a relaxaci „ psychowolkmen“ 

bude potřeba doplnit další spolupracující školy a doložit potřebnost. 

Výjezd Slovinsko – 2.10.- 5.10.2019 (středa – sobota) pouze pro ředitele ZŠ (nikoliv MŠ) pro 20 osob 
max., zajišťuje Mgr. Marek Tvrdoň – pozvánka rozeslána, zájem je, termín přihlašování do 28.6.2019. 
Další možné výjezdy – např. Finsko, Rakousko (pro MŠ). 
 

Akce pro širokou veřejnost - Svaz modelářů ČR, Klub lodních modelářů ČR pořádá ve dnech 14. - 

16.6.2019 celorepublikovou soutěž Mistrovství České republiky lodních modelářů - mládeže Lučina 

2019 (nákup zalamovacích nožů a dalšího materiálního vybavení z projektu MAP), limit do 10 tis. Kč. 

 

Propagace, spolupráce škol a akcí pro širokou veřejnost: Článek v Dobrý den s Kurýrem – 

„Modelářství v dětství je základem pro další profesní činnost“ - 

http://www.idobryden.cz/zajimavosti/modelarstvi-v-detstvi-je-zakladem-pro-dalsi-profesni-

cinnost/2bf5d249-891a-11e9-a86d-005056ab0011/ a další článek bude „Ředitelka školky i na 

mateřské dovolené sleduje vzdělávací trendy“. 

3. Příprava podkladů pro analýzu rovných příležitostí – dokument MAP II. 
Dotazníky pro potřeby analýzy v dokumentu Školská inkluzivní koncepce kraje – MAS byla požádána o 
jejich rozeslání školám ze Zlínského kraje. KAP JMK – žádný dotazník školám nerozesílá, získává si 
data ze statistik škol. 
 
Analýza rovných příležitostí MAP II. – čekáme na získané podklady z šetření KAP Zlínského kraje. Poté 
budeme moci vypracovat analýzu ze dvou částí:  I. zpracování statistických dat k RP a II. vlastní 
dotazníkové šetření – přímé konzultace se školami.  Termín pro zpracování I. části – do konce 
31.8.2019, bude záležet na včasném zaslání nasbíraných dat z KAP ZK. 
 
Potřeby škol – dle oblastí podporovaných MAP II. v akčním plánu (čtenářská gramotnost, 
matematická gramotnost, rovné příležitosti, další potřeby)  - konzultace se školami budou realizovány 
v září 2019. MAS Strážnicko - Mgr. Vít Hrdoušek bude mít školy ze Strážnicka  a Bc. Veronika Rýpalová 
bude mít školy z MAS Horňácko a Ostrožsko. 
 

4. Změny projektu (Komunikační manažer od 1.7.2019 Bc. Veronika Rýpalová) 

http://www.idobryden.cz/zajimavosti/modelarstvi-v-detstvi-je-zakladem-pro-dalsi-profesni-cinnost/2bf5d249-891a-11e9-a86d-005056ab0011/
http://www.idobryden.cz/zajimavosti/modelarstvi-v-detstvi-je-zakladem-pro-dalsi-profesni-cinnost/2bf5d249-891a-11e9-a86d-005056ab0011/


                                                                            

 

Komunikační manažer Bc. Veronika Rýpalová, nástup na MAS od 1.7.2019. 
 

5. Další a závěr 
 
Další schůzka RT se uskuteční dne 14.8.2019 ve 14:00 hodin. 
 
Webové stránky MAP – přehledné a stručné, „vývěska“, základní informace, termíny akcí, termíny 
úkolů, výstupy z PS, dotační možnosti pro školy – úkol pokračuje.  
 
Sdílený rodilý mluvčí AJ – tato aktivita se nejeví vhodná vzhledem k administrativní a pracovně 
právní náročnosti, rovněž jeden lektor nebude pravděpodobně vyhovovat všem zapojeným školám. 
Tuto aktivitu doporučujeme financovat přímo z rozpočtu škol – z důvodu individuálního výběru 
lektora a z důvodu vhodnějšího ošetření pracovně právního vztahu. 
 
Profesor lékařské psychologie Radek Ptáček – tip na školitele v oblasti psychologie dětí, především 
dětí z poruchami ADHD a nadaných dětí.  PhDr. Simona Weidnerová prověří, zda by bylo možné získat 
toho lektora pro přednášku nebo na konferenci nadaných dětí v 5/2020  v rámci realizace projektu 
MAP II. 
 
 
Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 


