
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis z 8. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  14. 8. 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, 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 a Bc. Veroniku 
Rýpalovou, novou komunikační manažerku projektu MAP II. 
 

1. Příprava na ZOR II. 
 
V termínu do 27.9.2019 bude odevzdána Monitorovací zpráva o realizaci projektu č. 02. Zpráva bude 
připravována pracovníky MAS HaO v součinnosti s pracovníky MAS Strážnicko. 
 

2. Příprava a realizace akcí: workshopy, kulaté stoly, semináře, školení 9 -12/2019 
 
Kouč/Psycholog/Supervizor – příprava semináře a praktického workshopu TIME MANAGEMENT 
ŠKOLY a ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ ve spolupráci s UK – Pedagogickou fakultou Praha , 
Greenplus s.r.o , oslovení lektorů, program na 6 hodin – provede Jana Bujáková.  
 
Nácvik postupu při řešení šikany - seminář se bude konat v ZŠ Uherský Ostroh ve dnech 16.10.2019 
(1. část) a 17.10.2019 (2. část) v době vždy od 13.00 - 16.00 hod.  

 
Spolupráce na efektivním využívání školních zahrad (např. pro výuku polytechniky) – řeší Mgr. 
Hrdoušek, předpoklad říjen 2019 ve spolupráci s p. Brzákem, který vyhotoví nabídku spolurpáce.  
 

Robotizace – ponecháme na iniciativě škol. 

 

Akce pro širokou veřejnost - „Člověk mezi lidmi“ – akce je zaměřena na sociální oblast – inkluzi - 

návodné symboly a obrázky, které ve veřejném prostoru usměrňují jednání a chování lidí a vyzývají k 

opatrnosti, ochraně vlastního bezpečí, vzájemné ohleduplnosti a respektování pravidel, ve spolupráci 

s Komunitní školou Na dědině, dne 25.8.2019 od 14.00 – 17.00 hod. v Ostrožské Nové Vsi - 

https://www.facebook.com/events/2355642518088432/. 

 

https://www.facebook.com/events/2355642518088432/


                                                                            

 

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

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

dětí – regionální identita. 

 

Propagace spolupráce škol a akcí pro širokou veřejnost: Články 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 „Ředitelka školky i na mateřské dovolené 

sleduje vzdělávací trendy“ - http://www.idobryden.cz/cteni/reditelka-skolky-i-na-materske-sleduje-

vzdelavaci-trendy/a0c3179e-891a-11e9-a86d-005056ab0011/. 

3. Organizační záležitosti ke studijní cestě Slovinsko 
 
Studijní cesta Slovinsko – ve dnech 2.10.- 5.10.2019 (středa – sobota) pro ředitele ZŠ (nikoliv MŠ) - 
zajišťuje Mgr. Marek Tvrdoň – výjezd je obsazen, jsou i náhradníci. Cestovní pojištění bude v ceně 
studijní cesty. Stravné si hradí účastníci sami. MAS zajišťuje tlumočnici Mgr. Petru Gajdošovou. 
Další možné zahraniční výjezdy – např. Finsko, Rakousko (pro MŠ). 
 

4. IT technik a specialista na školské právo - poradenský servis školám 
 
Koordinátor digitální strategie/poradce IT – jsou k dispozici IT specialisté (Ing. Pavel Flora + Ing. 
Vojtěch Příborský). Aktivita pro 24 škol – poradci budou spolupracovat s řediteli škol, práce budou 
provedeny na DPP – cca 36 hodin/ škola , spolupráce bude probíhat do 31.12.2020.  
S každou školou pracovníci MAS zkonzultují, kterého poradce IT budou chtít. 

Specialista na školské právo – pracovní porada s JUDr. Josefem Pitnerem - „ Kulatý stůl ředitelů k 
potřebám škol v oblasti školského práva“. Jednání se uskuteční dne 28.8.2019 od 9.00 - 10.00 hod. 
ve Veselí nad Moravou ve Vinotéce - Víno Hruška.  

 
5. Výstupy z šetření Zlínského kraje – Rovné příležitosti 

 
Potřeby škol – dle oblastí podporovaných MAP II. v akčním plánu (čtenářská gramotnost, 
matematická gramotnost, rovné příležitosti, další potřeby) - konzultace (řízené rozhovory) se školami 
budou realizovány od září 2019. MAS Strážnicko - Mgr. Vít Hrdoušek a Eva Tihelková budou mít školy 
ze Strážnicka a Bc. Veronika Rýpalová a Jana Bujáková budou mít školy z MAS Horňácko a Ostrožsko.  

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. nejpozději do 30.11.2019 
 

6. Další a závěr 
 
Další schůzka RT se uskuteční dne 18.9.2019 ve 14:00 hodin. 

 
 

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/
http://www.idobryden.cz/cteni/reditelka-skolky-i-na-materske-sleduje-vzdelavaci-trendy/a0c3179e-891a-11e9-a86d-005056ab0011/
http://www.idobryden.cz/cteni/reditelka-skolky-i-na-materske-sleduje-vzdelavaci-trendy/a0c3179e-891a-11e9-a86d-005056ab0011/


                                                                            

 

 
 
Propagace činnosti škol na webu MAP II. – úkolem pověřena PhDr. Simona Weidnerová a MAS jí 
zašle kopie článků, které již zpracovala.  
 
Prezentace škol  ve společném propagačním buletinu– podklady od škol máme k dispozici, bude 
doplněno o prezentaci škol z Ostrožska a bude vyhotoveno úvodní slovo. 
  
Pracovní skupiny: PS Matematika, Čtenáři, Rovné příležitosti – dne 5.11.2019 v 15:00,  
PS Leadeři , Garanti škol a Financování – dne 6.11.2019 v 15:00 v Blatnici pod svatým Antonínkem  
 
Granty MŠMT na prezentaci práce/činností škol – návrh pana ředitele Ludvíka Kostelanského na 
společnou propagaci soutěží v oblasti polytechnické – technické, řemeslné výchovy ve školách. MAS 
prověří možnosti dotačního titulu a poté bude zjištěn zájem škol zapojit se. 
 
 
Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová 

 


