
                                                                            

 

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

MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Z.S. 
 

Zápis z 11. SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
Datum a hodina konání:  22. 1. 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): Ing. Ludvík Kostelanský, Mgr. Vít Hrdoušek, 
Eva Tihelková, Jana Bujáková, Bc. Veronika Rýpalová, Mgr. Vlastimil Vaněk, Mgr. Veronika Borýsková 
 

Program jednání: 

Jana Bujáková přivítala členy realizačního týmu a představila program setkání. 
 

1. Příprava řídícího výboru MAP II – podpora projektů obcí, MŠ a ZŠ z PRV 
 

Bylo navrženo, aby se další schůzka Řídícího výboru uskutečnila ve čtvrtek 12. 3. 2020 v Malém sále 
na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou. Budou se schvalovat nové záměry MŠ do programu PRV. 
Dále bude projednána aktualizace analýzy rovných příležitostí a strategické části dokumentu MAP. 
 
 

2. Zpracování analýzy rovných příležitostí  - dokument MAP II. – informace k postupu 
 
Na základě sesbíraných podkladů a agregovaných výstupů zpracovala společnost GaREP, spol. s r.o. 
první verzi analýzy rovných příležitostí, na jejímž základě bude aktualizována strategická část MAP. 
Členové RT byli vyzváni k připomínkování daného dokumentu, který je přílohami tohoto zápisu do 
28.2.2020. 
 
Příloha č. 1 – Potřeby škol 2019 vyhodnocení 
Příloha č. 2 – Rovné příležitosti 
Příloha č. 3 – Zpráva GaREP 
 

3. Poradenství pro školy – kouč, psycholog – informace k pokroku realizace 
 
Je k dispozici konkrétní seznam škol, které mají zájem o služby kouče a psychologa. Nyní probíhá 
oslovování a jednání s konkrétními experty ohledně navázání spolupráce. Paní Borýsková navrhla 
oslovit Rastislava Jankulu, kterého osloví paní Bujáková. 
 

4. Realizace aktivit spolupráce – pomůcky do škol 
 
Podařilo se objednat Balíčky pro polytechniku (ochranné pomůcky a materiál) – vzešlo z PS Rovné 
příležitosti. Původní plán byl zakoupit balíčky pro 11 škol. Celkově však mělo zájem 15 škol.  
(15 * 5010 Kč = 75 150 Kč). Toto navýšení bylo odsouhlaseno členy realizačního týmu. 
 



                                                                            

 

Byly představeny i další témata spolupráce mezi školami v různém stupni rozpracování. Na jejich 
plnění se nyní intenzivně pracuje. 
 
RT schvaluje objednání těchto pomůcek:  

 Barevné kamínky (spolupráce MŠ Veselí nad Moravou, MŠ Hluk, KMŠ Uherský Ostroh) 

 Klokanův kufr (spolupráce MŠ Hluk, KMŠ Uherský Ostroh, MŠ Veselí nad Moravou, MŠ 
Boršice) 

 výukový program Včelka (spolupráce ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant., ZŠ Kunovice, U Pálenice, 
ZŠ Hutník) 

 Kreativita a logické myšlení – stavebnice Pony (spolupráce ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant., MŠ 
Veselí nad Moravou) 

 doplnění knihovního fondu – max. 10 knih (spolupráce ZŠ Boršice u Blatnice, ZŠ Uherský 
Ostroh, ZŠ Tvarožná Lhota, ZŠ Na Dědině, ONV, MŠ Boršice u Blatnice) 

 
Příloha č. 4 – Složení balíčku pro polytechniku + seznam škol 
 
 

5. Propagace projektu MAP II. – web, tisk, publikace  
 

V roce 2020 se musíme zaměřit na propagaci MAP a spolupráci škol. 
 
Webové stránky MAP – průběžně jsou plněny obsahem, odkaz: http://map.ostrozsko.cz 

Tisk – článek o ZŠ v Ostrožské Nové Vsi vyšel v týdeníku Dobrý den s kurýrem 
 
Publikace o školách (informatorium) – sběr informací ze škol je téměř ukončen, do konce února 
dojde ke zpracování a grafické úpravě. Bude rozšířeno o ZUŠ a DDM, sběrem informací je pověřena 
Veronika Rýpalová. Bude k dispozici elektronicky na webu a může být zaslána do novin. 
 
P. Bujáková jednala se zástupci Leaderů o možnosti studijní cesty do zahraničí – Izrael, Estonsko, Irsko 

a Finsko. Jana Bujáková zašle reference o vybraných školách. Budou definována kritéria výběru 

účastníků.  

Byla projednána nabídka školení sboroven na vnitřní klima. V případě zájmu škol může být hrazeno 

v rámci dalšího vzdělávání. 

 
6. Diskuze a závěr 

 
Na základě proběhlých seminářů (říjen 2019) školy projevily zájem o rekultivaci školních zahrad. Vít 
Hrdoušek dostal za úkol zpracovat nabídku pro školy na téma Školní zahrady ve výši max. 20 000 Kč 
na školu.  
 
Další schůzka RT se uskuteční dne 26. 2. 2020 ve 14:00 hodin. 
 

Zapsala:  Bc. Veronika Rýpalová 

http://map.ostrozsko.cz/

