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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II 
 

Datum a čas konání: 25. 6. 2019, 15:00 - 16:30 

Místo jednání: Zasedací místnost Obecního úřadu Moravany u Brna 

 

Přítomní členové Řídícího výboru dle prezenční listiny: 
Mgr. Eva Kreizlová, zástupce realizátora projektu  

Bc. Helena Kadlečíková, zástupce zřizovatelů škol  

Mgr. Helena Fialová, zástupce vedení škol 
Mgr. Ondřej Dostalík, zástupce učitelů 

PhDr. Jan Dudek, zástupce školních družin, školních klubů 

Ing. Ivo Brzobohatý, zástupce neformálního vzdělávání a SVČ  

Hana Navrátilová, zástupce ZUŠ 

Marie Plevová, zástupce SRP 

Mgr. Jiří Hrubý, zástupce MAS Bobrava  

Mgr. Michal Klaška, zástupce ORP Šlapanice  

Mgr. Bc. Andrea Polášková (Sluštíková), manažerka DSO Šlapanicko 

 

 

Omluveni: 

Ing. Lenka Lišková, zástupce neformálního vzdělávání a SVČ 

Mgr. Martin Majcík, zástupce KAP 

Kateřina Šrámková, M.A., zástupce MMB 

Ing. Petr Revenda, zástupce MAS Moravský kras 

Dagmar Maršálková, zástupce obcí, které nezřizují školu 

Mgr. Irena Zigmanová, zástupce rodičů  
 

Hosté:  
Ing. Alena Kováříková 

Ing. Martina Stará 

 

 

Zahájení, zhodnocení usnášeníschopnosti, určení zapisovatele a ověřovatele 

Jednání Řídícího výboru zahájil v 15:00 pan Hrubý, který přítomné přivítal.  
Pan Hrubý konstatuje, že je přítomna nadpoloviční většina členů ŘV – 10 členů, tudíž je Řídící výbor 
usnášeníschopný. Zapisovatelkou je paní Kreizlová, ověřovatelem zápisu je paní Polášková. V úvodu projednávání 
bodu 1) AP 2019/2020 přišla paní Burianová. 
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Schválení programu jednání  
Pan Hrubý představil program jednání a vyzval přítomné k doplnění programu. Nikdo z přítomných neměl námitky.  

Program jednání: 
1. AP 2019/2020 

 

Usnesení č. ŘV MAP II 4.1.2019 

Řídící výbor schvaluje program jednání Řídícího výboru. 
Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Schváleno 

  

AP 2019/2020 

Pan Hrubý představil harmonogram schvalování AP 2019/2020. V předloženém dokumentu jsou aktivity seřazeny 
podle zájmu škol. Jsou zde rozděleny mzdové a paušální náklady, jednotlivé částky se mění dle zapojených aktérů. 
Bylo detailně představeno prvních šest aktivit, o které mají školy největší zájem a také aktivity, které navrhuje ke 
schválení realizační tým MAP. Členové ŘV byli seznámeni se stanoviskem PS financování: realizovat první tři 
aktivity s maximálně možným rozpočtem. Pan Hrubý doporučil členům ŘV už další aktivity z kapacitních důvodů 
nepřidávat. V případě potřeby, změny, či nenaplněnosti aktivit např. z kapacitních důvodů, je možno AP 
2019/2019 v průběhu školního roku upravit.  
 

Následovala diskuse ve smyslu celkových možných nákladů, mzdových i paušálních. Byly vyjádřena a zároveň i 
vyvrácena obava z nenaplnění indikátorů projektu.  

Dále se diskutovala aktivita „Rodilý mluvčí“ a obava z personálního zajištění rodilých mluvčích pro všechny školy, 
které o tuto aktivitu mají zájem. Velké školy požadují více rodilých mluvčích. Z projektu MAP toto není řešitelné. 
Velké školy si výuku mohou doplatit.  

Předmětem diskuse byla i aktivita „Celodenní program na půdě středisek ekologické výchovy v blízkém okolí“, a 

to ve smyslu organizačního zajištění a také úpravy finančních nákladů. V příštím školním roce se nebude hradit 

doprava a strava a výjezd bude možný pro 60 žáků/dětí z jednotlivých MŠ a ZŠ, v případě spojených škol (ZŠ a MŠ), 
budou mít školy nárok na 2 x 60 dětí/žáků.  
ŘV se také zaobíral tématem podpory nadaných dětí. Tuto aktivitu vidí ŘV jako důležitou podpořit. Aktivita č. 1 a 
2, které jsou zaměřeny na podporu nadaných dětí, se spojí do jedné a předloží ředitelům škol k výběru.  
Diskutovaná byla i aktivita „Podpora škol pro zapojení a realizaci mezinárodních vzdělávacích projektů (eTwinning, 

Erasmus+)“, která nakonec v seznamu schválených aktivit zůstala. Naopak aktivita  „Meziškolkový Erasmus“ byla 

se seznamu vyřazena.  
 

Usnesení č. ŘV MAP II 4.2.2019 

Řídící výbor schvaluje AP 2019/2020 (upravený ve smyslu navržených změn). 
Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Schváleno 
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Příští jednání ŘV per rollam je plánováno na začátek července 2019. Bodem jednání bude schválení vybraných 
finálních aktivit ze strany škol zapojených v MAP.  

 

Zapsala dne 25. 6. 2019 Eva Kreizlová  

 

Ověřila dne 1. 7. 2019 Andrea Polášková  

  

Přílohy zápisu: 
 

1) Prezenční listina 

2) AP 2019/2020 

 

Usnesení: 
 

Usnesení č. ŘV MAP II 4.1.2019  

Řídící výbor schvaluje program jednání Řídícího výboru. 
Usnesení č. ŘV MAP II 4.2.2019 

Řídící výbor schvaluje AP 2019/2020 (upravený ve smyslu navržených změn).  
 







č. Cíl aktivity Popis aktivity Časový plán realizace Finanční náklady
Počet 

zapojených 
aktérů

Maximum 

zapojených 
aktérů

%
Mzdové 
náklady Paušální náklady

15
Rozvoj technických dovedností dětí 
v MŠ

Technické školky - pokračování
Cyklus praktických workshopů k rozvoji kompetencí pedagogů k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ. 
Celkem 2 workshopy pro zapojenou školu, zajištění materiálu pro workshopy.

materiál 2 WS/škola 3000 Kč
lektorné 16 hod./WS 19 19 100% 127 680,00 Kč 57 000,00 Kč

19

Podpora přímého používání jazyka 
v reálných situacích Sdílený rodilý mluvčí - cca 30 výukových jednotek s rodilým mluvčím / 1 školní rok (forma výuky: tandem ve 

spolupráci s pedagogem jako odborným garantem). Rodilý mluvčí 18 000 Kč/škola 23 29 79% 414 000,00 Kč 0,00 Kč

10 Podpora odborných kapacit škol
Ředitelé škol se setkávají každého půl roku nad tématy legislativních změn, výkazů, vyhlášek; zároveň sdílení 
dobré praxe ze zkušeností škol, 2x ročně (příp. dle potřeby) 3 hodiny; (krajská hygiena vč. školních jídelen, 
právo, školství; např. Jonášová, Poláková).

listopad, březen

občerstvení 2x 30 os. (10 000,-)
lektor (15 000,-)

podkladový materiál
prezentační technika - NTB, 
dataprojektor (sdíleno)

37 48 77% 0,00 Kč 25 000,00 Kč

16
Zvýšení zájmu žáků ZŠ a MŠ o 
EVVO

Celodenní program na půdě středisek ekologické výchovy v blízkém okolí, pro max. 60 dětí/žáků v průběhu 1 
školního roku. Zaměření programu: eko technologie, tradiční řemesla, badatelsky orientovaná výuka, regionální 
přírodopis a zeměpis. Z jedné školy se mohou účastnit různé třídy z různých ročníků - program na míru danému 
ročníku, v souladu se ŠVP. Součástí je i společné sdílení zkušeností s EVVO a reflexe aktivit.

průběžně dle ročního 
období a přístupnosti 
navštěvovaných míst

doprava (3000 Kč/výjezd)
zajištění programu (100 Kč/os) 34 48 71% 0,00 Kč 306 000,00 Kč

12
Rozvoj logického a strategického 
myšlení žáků

Turnaj v logických a deskových hrách
Cílem je zábavnou formou rozvíjet u dětí jak matematické, logické a jazykové dovednosti a schopnosti, tak i 
postřeh, prostorovou orientaci a paměť. Na každé škole bude vytvořen pětičlenný tým (např. na základě 
školního kola), který obdrží herní sadu a na jaře se utká s dalšími týmy v okresním turnaji. Věcné odměny pro 
vítězné týmy, 3 věkové kategorie (1. a 2. stupeň).

realizátor 60 hod.
herní sady 2000 Kč/zapojená škola
odměny 8000 Kč

19 29 66% 12 000,00 Kč 46 000,00 Kč

6

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v 
MŠ (Seznámení se s místem, kde 
děti žijí, s jejich obcí, historií ...)

Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ formou seznámení se s místem, kde děti žijí, s jejich obcí, historií. V 
průběhu období aktivity děti plní zadané úkoly dle metodického pokynu a vedení PP. Závěr aktivity: výměnné 
reciproční dopolední návštěvy spolupracujících MŠ v měsících duben-červen. Hostitelská MŠ připravuje 
program hravého dopoledne.

4 - 6 měsíců (začátek 
aktivity dle MP leden 2020 

konec aktivity dle MP 

červen 2020

Doprava 3000 Kč/výjezd (60 000 Kč); 
Realizátor projektových aktivit 10h á 
200 Kč/každá zapojená třída

17 37 46% 34 000,00 Kč 51 000,00 Kč

20
Podpora polytechnického 
vzdělávání a řemesel

Jarmark řemesel - 4 hod. akce pro žáky 7. a 8. ročníků ZŠ, 1x za rok. Prezentace regionálních řemeslníků s 
aktivitami pro zúčastněné žáky na jednotlivých stáncích.

Doprava 3000*zapojená ZŠ
Nájem 3000 Kč
Realizátor projektových aktivit 
10*12*200 Kč
Materiál 10*2000 Kč + 5000 Kč
Moderátor  3000 Kč
Reportáž z akce 7000 Kč

5 11 45% 24 000,00 Kč 53 000,00 Kč

18 Podpora školních družin/ klubů Sdílení dobré praxe pracovníků působících ve školních družinách na různá témata. Setkání 2x ročně v rozsahu 
2 - 3 hodin.

občerstvení 2x 30 os. (6000 Kč)
lektor 12 hod.

12 29 41% 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč

5
Podpora čtenářské gramotnosti 
(Soutěže a olympiády pro žáky) 

Podpora čtenářské pregramotnosti a gramotnosti formou literární a výtvarné soutěže, téma např. "Znám dobře 
svoji školu, Moje obec za 30let...". Kategorie - kresba = MŠ a 1. - 2. ročník; text, písemná slohová práce - 3. - 5. 
ročník, 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník. Vyhodnocení aktivity formou slavnostního ocenění za účasti rodičů, 
veřejnosti ve společenském prostoru (kino...), spojeno s projekcí filmu/pohádky, či jiným programem pro 
děti/žáky.

Vyhlášení soutěže - září 
2019, vyhodnocení 
soutěže a slavnostní 
ocenění - prosinec 2019 - 
leden 2020 (sobotní 
dopoledne)

odměny 30000 Kč
pronájem vč. projekce 10000 Kč
moderátor 3 000 Kč 
reportáž z ocenění 7 000 Kč

19 48 40% 0,00 Kč 50 000,00 Kč

17 Podpora čtenářské pregramotnosti

Metodický program podpory čtenářské pregramotnosti. Vytvoření 4 příběhů pohádek (4 roční období) dle 
metodiky (důraz na samostatné myšlení dětí (učitel v roli facilitátora), velkoformátová kresba dětmi, vlastn tvorba 
příběhu, možnost dramatizace příběhů. Výstupem je mj. i sborník vzniklých příběhů   - návrh aktivit dle tematiky 
ročního období (tzn. 4 metodická doporučení) a jejich pilotáž včetně nezbytného materiálu. Podmínku je mj. i 
sdílení zkušeností z realizace na společném setkání s MŠ. Možnost navázání na aktivitu šk. r. 2018/19.

celý školní rok

Realizátor projektových aktivit 10 hod. 
na vyhodnocení a přípravu pro 
společná setkání MŠ
doprovodné pomůcky k metodickému 
programu (každá zapojená MŠ 
pomůcky á 3 000,-)

14 37 38% 28 000,00 Kč 42 000,00 Kč

21
Podpora polytechnického 
vzdělávání Exkurze do provozu místních podniků pro žáky druhého stupně, celodenní akce, 1x za rok.

Doprava 2000*zapojená ZŠ
Materiál do podniku 2000* zapojená 
ZŠ
Realizátor projektových aktivit 5 
hod.*zapojená škola * 2 exkurze

4 11 36% 8 000,00 Kč 16 000,00 Kč

13 Podpora rozvoje učitelů v MŠ

Meziškolkový Erasmus
Sdílení dobré praxe prostřednictvím vzájemného setkávání a předávání zkušeností učitelů mateřských škol. 
Pravidelné setkávání určeno pro učitele MŠ, setkávání 4x ročně (2-3 hodiny) na konkrétní aktuální téma. Dle 
kapacitních možností bude realizováno v prostorech MŠ. Očekáváná kapacita 1 setkání kolem 15 účastníků.

listopad, leden, březen, 
květen

občerstvení (12 000,-)
lektor 24 hod.

podkladový materiál
prezentační technika - NTB, 
dataprojektor (sdíleno)

13 37 35% 5 040,00 Kč 12 000,00 Kč

14 Síťování aktérů v sociální oblasti
Setkávání s PPP, OSPOD, PMI, ASZ a dalšími aktéry v sociálních otázkách; setkávání 2x ročně (2-3 hodiny) na 
konkrétní aktuální téma. Dle kapacitních možností bude realizováno v prostorech MŠ. Očekáváná kapacita 1 
setkání kolem 15 účastníků. Primárně pro vedoucí pracovníky škol či jiné pověřené pracovníky.

září/říjen + leden/únor

občerstvení (6000,-)
lektor 12 hod.

podkladový materiál
prezentační technika - NTB, 
dataprojektor (sdíleno)

16 48 33% 2 520,00 Kč 6 000,00 Kč

1



1 Podpora nadaných dětí

Cyklus školení pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
Témata např.: 
Vyhledávání a identifikace nadáníMimořádně nadaní v novém systému vzdělávání dětí se SVP
Práce s nadanými žáky

Lektoři např.:
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. - Masarykova univerzira
Mgr. Dana Havlová - Mensa ČR, NTC Learning
Mgr. Veronika Doležilová

4* ročně 4 hod.

lektorné 16000 Kč
občerstvení 8000 Kč 15 48 31% 0,00 Kč 24 000,00 Kč

7
Podpora matematické gramotnosti - 
sdílené pomůcky

Sdílení pomůcek v MŠ a ZŠ pro rozvoj matematické gramotnosti - např. rozvíjení prostorové orientace, 
matematického a logického myšlení, výuka desítkové soustavy, procvičování velké a malé násobilky, 
Montessori pomůcky a další. Sada pro MŠ a ZŠ. Zapůjčování pomůcek dle výpůjčního řádu, odhadem na 4 
týdny.

září 2019 - červen 2020 pořízení pomůcek 2*20 000 Kč 15 48 31% 0,00 Kč 40 000,00 Kč

28
Rozvoj technických dovedností dětí 
v MŠ

Cyklus praktických vzdělávacích seminářů s účelem připravit pedagogy MŠ k tomu, aby dokázali podporovat 
rozvoj technických dovedností dětí a upoutat jejich zájem o techniku. Proškolení pedagogů MŠ v tematických 
modulech. Plánováno 1 společné úvodní proškolení a dále 2 workshopy na zapojených školách, z toho jeden i s 
možností zapojení rodičů). Součástí je i pořízení sady nářadí a materiálů.

sada nářadí a pomůcek (cca 10 000 
Kč/MŠ) 
materiál na WS setkání (cca 1 500 
Kč/setkání)
lektorné 6 hod. + 12 hod.*zapojená 
MŠ

5 18 28% 46 620,00 Kč 50 000,00 Kč

9
Podpora polytechnického 
vzdělávání

Polytechnika na ZŠ dle vzoru technických školek - určeno pro 1. a 2. ročník ZŠ. Úvodní proškolení pedagogů + 
2 workshopy na školách. Podmínkou jsou adekvátně vybavené prostory školy pro pracovní činnosti (práce s 
dřevem).

sada nářadí a pomůcek (cca 2 000 
Kč/ZŠ) 
materiál na WS setkání (cca 1 500 
Kč/WS)
lektorné úvodní 2 sk. * 8 hod.
lektorné WS 12 hod./WS.

8 29 28% 50 400,00 Kč 40 000,00 Kč

11
Rozvoj pedagogů v oblasti ICT a 
pohybu v kyberprostoru

Interaktivní seminář na téma pohybu v kyberprostoru pro pedagogy. Ryze praktický seminář, poskytující 
základní informace o sociálních sítích a o tom, jak snáze porozumět světu dětí a žáků.1x ročně 3 hod.

lektorné 2500 Kč
občerstvení 3000 Kč
pronájem 1500 Kč

12 48 25% 0,00 Kč 7 000,00 Kč

8
Podpora polytechnického 
vzdělávání

Workshop pro učitele zaměřený na polytechnické vzdělávání pro 1. - 5. ročník ZŠ, s předem připravenými 
komponenty (dřevěné polotovary). září 2019 - červen 2020

workshop pro učitele (materiál 
200Kč/učitel, 4VH, 15 učitelů), lektor 
8h 

7 29 24% 1 600,00 Kč 1 400,00 Kč

4 Profesní rozvoj pedagogů Metodická knihovna - pořízení nejnověších metodických, pracovních a inspirativních materiálů pro školy. Na 
základě výpůjčního systému možnost zapůjčení všem zapojeným školám. Např. z portálu RAABE.CZ

Nákup knih a odborné literatury 50000 
Kč 11 48 23% 0,00 Kč 50 000,00 Kč

25

Podpora rovných příležitostí ve 
vzdělávání, rozvoj pedagických 
pracovníků

Seminář pro pedagogy MŠ na téma logopedická prevence. 1x 2 hod. lektor 4 hod. 7 37 19% 3 780,00 Kč 0,00 Kč

2 Podpora nadaných dětí Typologie osobnosti a poznávací styly nadaných (z psychologického pohledu, praktická aktivita s kazuistikami, 
nastavování strategie efektivního vzdělávání) - Mgr. Houšťová. Seminář 6 hod. říjen/listopad 2019 lektorné 4000 Kč

občerstvení 4000 Kč 9 48 19% 0,00 Kč 8 000,00 Kč

22

Podpora rovných příležitostí ve 
vzdělávání, rozvoj pedagických 
pracovníků

Metodická pomoc začínajícím i zkušeným logopedům - nové trendy, pomůcky, např. tematika sensorické 
integrace. Forma individuální konzultace na škole, řešení konkrétních případů a témat. V rozsahu 1-2x měsíčně 
2návštěvy za sebou + možnost supervizí a odborné garance.

průběžně

realizátor 2*3*10*3 hod/zapojená 
škola
pomůcky pro metodickou pomoc 
30000 Kč

9 48 19% 324 000,00 Kč 30 000,00 Kč

24

Podpora rovných příležitostí ve 
vzdělávání , rozvoj pedagogických 
pracovníků

Specifika práce s dvouletými dětmi. Vzdělávací seminář určený pro pegagogické pracovníky MŠ.
Např. Mgr. et PhDr. Iva Žaloudíková, Ph.D.  (katedra psychologie PedF MU) - vývojová psychologie
2x 4 hod.

lektorné 5000 Kč
občerstvení 3000 Kč
pronájem 1500 Kč

6 37 16% 0,00 Kč 9 500,00 Kč

26

Podpora rovných příležitostí ve 
vzdělávání, rozvoj znalostních 
kapacit rodičů

Workshop na téma logopedické prevence pro rodiče v prostorách MŠ (1,5 hod). lektor 6 hod./počet akcí 6 37 16% 10 080,00 Kč 0,00 Kč

3 Podpora nadaných dětí
Setkání relevantních aktérů na poli péče o nadané. Zástupci PPP, NIDV – koordinátor podpory nadání, zástupci 
škol, střediska volného času a domy dětí a mládeže, které realizují aktivity pro nadané, nevládní neziskové 
organizace. 2* ročně 3 hod.

facilitátor 12 hod.
občerstvení 6000 Kč 7 48 15% 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč

23

Podpora rovných příležitostí ve 
vzdělávání, rozvoj pedagických 
pracovníků

Metodické vedení pro učitele MŠ i ZŠ, kteří mají ve svém kolektivu dítě s NKS (narušená komunikační 
schopnost). Možnost individuálních konzultací na škole, řešení konkrétních případů a témat. průběžně

realizátor 2*3*10*3 hod/zapojená 
škola 6 48 13% 216 000,00 Kč 0,00 Kč

27
Sdílení dobré praxe, podpora 
zapojení do mezinárodních projektů

Podpora škol pro zapojení a realizaci mezinárodních vzdělávacích projektů (eTwinning, Erasmus+). Diskuzní 
setkání s konkrétními příklady dobré praxe a zkušenostmi s přípravou a realizací tohoto typu projektů. Lektor: 
PaeDr. Pavel Vrtěl, ředitel ZŠ a MŠ Sivice. 1x ročně cca 1,5 hod.

září  - říjen lektor 4 hod. 6 48 13% 840,00 Kč 0,00 Kč
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