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Program: 
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Projednání upraveného návrhu rozpočtu projektu MAP II 

3. Seznámení s výsledky ankety v rámci Polytechnického vzdělávání 

4. Informace z proběhlých setkání jednotlivých Pracovních skupin 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

 
Podkladové materiály: k dispozici přímo na jednání v tištěné podobě pro všechny přítomné členy PS 
 

Bod 2:  Návrh rozpočtu projektu MAP II (verze ze dne 4. 10. 2018) 
Bod 3:  Vyhodnocení ankety k aktivitě „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ v rámci Implementace  
 MAP 
 Návrh dopisu p. Gazdíkovi, radnímu Zlínského kraje za oblast školství 

 
 
 

 

Z Á P I S 
PS-

fin04_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina PRO FINANCOVÁNÍ 

Název akce: 
Společné setkání členů pracovní skupiny PRO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
MAP II  

Přítomni: Počet: 8 osob, viz prezenční listina 

Datum konání: 12. 10. 2018 

Místo konání: Staré Město, zasedací místnost 

Čas konání: 10:00 – 12:00 hodin 

Zapsal: Ing. Pavelová ve spolupráci s Mgr. Vávrou, garantem Pracovní skupiny 
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Záznam průběhu jednání: 
 

Bod 1. Zahájení 

Popis: 

Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Přivítání všech přítomných členů vč. Bc. Malované, ředitelky projektu MAP II na dalším setkání 

Pracovní skupiny Financování (dále jen „Pracovní skupina“) projektu Místní akční plán ORP 
Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP II“) s cílem projednání a uzavření návrhu rozpočtu 
projektu MAP II a seznámení s výsledky uskutečněné ankety k plánované aktivitě 
„Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ v rámci Implementace projektu MAP vč. předání 
informací z proběhlých setkání jednotlivých Pracovních skupin.  

Bod 2. Projednání upraveného návrhu rozpočtu projektu MAP II 

Popis:  

Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Dne 4. 10. 2018 se uskutečnilo společné jednání se zástupci města Uherské Hradiště za účelem 

projednání návrhu rozpočtu projektu MAP II upraveného v kontextu závěrů Pracovní skupiny 
Financování ze dne 31. 8. 2018.  

  

Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu MAP II: 
- Představení struktury rozpočtu projektu MAP II: 

o 1. část - Celkové způsobilé osobní přímé výdaje (jedná se o platy realizačnímu a 
odbornému týmu, DPP, pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení) – jedná se o fixní 
část rozpočtu projektu MAP II. 

o 2. část - Paušální náklady celkem: 
 z toho Finanční příspěvek Města Uherské Hradiště coby partnera projektu ve 

výši 1,5 mil. Kč na realizaci plánovaných aktivit v rámci Implementace MAP, 
 z toho Předpokládané náklady na realizaci plánovaných aktivit v rámci 

Implementace MAP. 
o 3. část - Portfolio (zásobník) možných implementačních aktivit (není zahrnuto v 

rozpočtu).  
 

- Shrnutí plánovaných aktivit v rámci Implementace MAP ve vazbě na návrh rozpočtu projektu 
MAP II: 
 
Plánované implementační aktivity Města Uherské Hradiště: 

o „Pracovní setkání ředitelů ZŠ, MŠ a DDM“ v září - bude realizováno opakovaně po celou 
dobu realizace projektu MAP II, 

o „Pracovní setkání ředitelů ZŠ, MŠ a DDM“ za účasti zástupců OSPOD, HZS ZK, Policie 
ČR a Městské policie – bude realizováno pouze v roce 2018, aktuálně připravováno 
setkání ke dni 11. 10. 2018 v Klubu kultury v Uherském Hradišti, 

o „Dvoudenní pracovní seminář pro ředitele ZŠ“ - bude realizován opakovaně po celou 
dobu realizace projektu MAP II, aktuálně připravováno setkání ke dni 17. až 18. 10. 
2018 v Hotelu Skalák, Ježov, 

o „Pracovní seminář pro zástupce ředitelů ZŠ, ředitelky MŠ, DDM“ – aktuálně 
připravováno ke dni 21. 11. 2018 v ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, Větrná 1063,  

o „Pracovní seminář pro ředitelky MŠ“ - aktuálně připravováno ke dni 26. 11. 2018 v ZŠ a 
MŠ Uh. Hradiště, Větrná 1063,  

o „Pracovní seminář pro vedoucí učitelky MŠ“  aktuálně připravováno ke dni 27. 11. 2018 
v ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, Větrná 1063,  

o „Pracovní setkání starostů s OSPOD, Policí ČR a ČŠI“ s předpokládaným termínem 
realizace na jaře 2019 v rámci pravidelného setkávání starostů za účelem osvěty, 

o „Revolution train“ s předpokládaným termínem realizace na jaře 2019, vlaková souprava 
bude přistavena na železničním nádraží v Uherském Hradišti, 

o „Sborník metodické podpory pro MŠ“ – jedná se o výstup z Pracovní skupiny Předškolní 
vzdělávání,  

o „Další výdaje“, 
o „Rezerva na realizaci dalších možných aktivit“, např. semináře a školení – dopočítává se 

do celkové výše finančního příspěvku 1,5 mil. Kč. 
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Další plánované implementační aktivity: 
o Realizace plánovaného školení s PhDr. Janem Svobodou je nejisté. Důvodem je 

opakované odmítnutí nabízené spolupráce ze strany PhDr. Svobody (špatné zkušenosti 
s projekty MAP v rámci celé ČR). Bude hledáno náhradní řešení. 

o ZUŠ aktivity – bude osobně projednáno s MgA. Pospíchalem, ředitelem ZUŠ Uherské 
Hradiště, proběhla pouze emailová komunikace: 

 „Setkání dětských cimbálových muzik“ – bude realizováno každoročně v červnu 
pod záštitou starosty Města Uherské Hradiště v rámci Festivalu vín VOC 
Blatnice, 

 „3 – 4 koncerty za rok“ 
o „Z farmy na náš stůl“ – jedná se o výukový vzdělávací program o původu a zpracování 

potravin. Bude realizováno, nebude-li vyhlášen dotační program Ministerstva 
zemědělství, 

o „Přednáška s youtuberem Jiřím Králem“ – v jednání, 
o „Biologické exkurze“ – v jednání, aktivitu bude zaštiťovat M. Petrů, ředitelka VIS Bílé 

Karpaty ve spolupráci s Mgr. Koubkem, pedagogem ZŠ a MŠ Tupesy, 
o „Klokanův kufřík / Klokanova kapsa“ pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – jedná se o náhradní 

aktivitu, která je určena pro MŠ a 1. stupeň ZŠ (bližší informace na 
http://www.klokanuvkufr.cz/) v případě, že nebude realizována aktivita „Malá 
technická univerzita“: 

 jedná se o soubor didaktických pomůcek pro celkový rozvoj dítěte hravou formou 
(sleduje dítě v 10 oblastech vývoje, hodnotí, posiluje a nachází řešení), 

 kufr má podobu dřevěné skříňky na kolečkách, součástí jsou tři barevné boxy, 
kde jsou diagnostické karty, pracovní skládačky, vkládačky, motorické pomůcky a 
další. Zadání jednotlivých úkolů na kartách je jednoduché a srozumitelné, 

 pořizovací cena za 1 kufr: cca 23 000 Kč, s tím, že z projektu MAP II by byly 
pořízeny 2 putovní kufry, jejichž vlastníkem by byla MAS Staroměstsko, z.s. coby 
nositel projektu. Tyto kufry by se půjčovaly školám na vyzkoušení a v případě, že 
by školy projevily o kufr zájem, bylo by možné jej pořídit z Šablon II. 

o „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ – pořízení metodiky, 
o „Plánované aktivity Pracovní skupiny Matematická gramotnost“, 
o „Plánované aktivity Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost“, 
o „Plánované aktivity Pracovní skupiny Rovné příležitosti“, 
o „Plánované aktivity Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání“. 

 

Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 
- Doplnění informací: 

o dne 24. 10. 2018 se uskuteční inspirační návštěva Revolution Train v Otrokovicích, 
o proběhla elektronická komunikace s MgA. Pospíchalem, ředitelem ZUŠ Uherské 

Hradiště: 
 v podstatě všechny plánované aktivity ZUŠ Uherské Hradiště by bylo možné 

realizovat ze Šablon II (projekt MAP II neumožňuje realizovat aktivity, které je 
možné financovat ze Šablon II). 

Diskuse:  

http://www.klokanuvkufr.cz/
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Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse všech přítomných členů Pracovní skupiny 
Pro financování: 

- Doporučení: 
o přizvat na jednodenní neformální pracovní setkání ředitelů 1. stupně ZŠ i DDM s tím, že 

se jedná o pracovní setkání bez lektora (zajištění pouze pronájmu a drobného 
občerstvení), 

o prověřit částku u plánovaného dvoudenního výjezdního setkání ředitelek MŠ (je 
nadhodnocená) a návrh spojit s dvoudenním pracovním setkáním ředitelů ZŠ, které 
pořádá Město Uherské Hradiště (v současné době je v plánovaných aktivitách v rámci 
Implementace MAP mnoho aktivit pro MŠ). 

o prověřit uvedenou částku na grafické zpracování Sborníku literatury. 
- Seznámení s aktuálními informacemi k plánované aktivitě „Malá technická univerzita“ - ze strany 

Zlínského kraje je v současné době ukončeno výběrové řízení na dodavatele, realizace aktivity 
by měla být zahájena v září 2020 v pilotních MŠ, současně budou aktualizovány seznamy 
budoucích lektorů, jejichž vzdělávání bude zahájeno od listopadu 2018. 

- Informování o plánované místní konferenci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a 
v územích (SRP) pro Zlínský a Jihomoravský kraj, která se uskuteční dne 18. 10. 2018 v Brně. 

- Informování o výzvách Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu Životního 
prostředí: 

o výzva č. 4/2018 na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - 
Pilíře EVVO (Více na: https://www.mzp.cz/cz/evvo_vyzva_ctyri_2018): 

o výzva na podporu budování přírodních zahrad (prioritní téma: Životní prostředí v 
sídlech a lidské zdraví). 

 

- Informování o nabízených vzdělávacích aktivitách ze strany Agentury pro sociální začleňování 
možných k realizaci v rámci Implementace MAP ve vazbě na přípravu plánu poradenství (detaily 
budou předmětem plánovaného jednání se zástupci Agentury pro sociální začleňování, které se 
uskuteční dne 30. 10. 2018 v Praze): 

o školení na téma „Obecný úvod do mediace“ pro ředitele škol, speciální pedagogy a 
školní psychology s následnou nabídkou dalšího praktického workshopu pouze pro 
zájemce, 

o osmihodinový vzdělávací program na téma „Specifika znevýhodněných dětí“ určený pro 
inspektory České školní inspekce, který by byl v našem případě zacílen na ředitele škol. 

- Prověření zájmu o neformální setkání speciálních pedagogů a psychologů a až následně 
v případě zájmu zařazení do implementačních aktivit MAP. 
 

Závěr / úkol:  

Všichni přítomní souhlasí s: 
- Návrhem rozpočtu projektu MAP II upraveným v kontextu navrhovaných změn a 

doporučení a jeho předložením Řídícímu výboru ke schválení. 
- Možným předložením projektu, jehož nositelem bude MAS Staroměstsko, z.s., 

v návaznosti na výzvu č. 4/2018 v rámci Národního programu Životního prostředí na 
podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Pilíře EVVO.  
 

Shoda všech přítomných na potřebnosti řešení témat „mediace“ a „práce se znevýhodněnými 
skupinami dětí“ s nutností nastavení a uchopení této problematiky tak, ať je všemi stranami 
akceptovatelná: 

- Doporučení realizovat navrhované školení na téma „Obecný úvod do mediace“ pro 
ředitele škol, speciální pedagogy a školní psychology s následnou nabídkou dalšího 
praktického workshopu pouze pro zájemce. 

- Doporučení realizovat osmihodinový vzdělávací program na téma "Specifika 
znevýhodněných dětí" až po následném prověření zájmu ze strany ředitelů škol. 

 

Úkol: 
- Upravit návrh rozpočtu projektu MAP II v kontextu závěrů Pracovní skupiny a předložit Řídícímu 

výboru ke schválení. (Z: Realizační tým, T: 29. 11. 2018) 
- Informovat členy Řídícího výboru na jednání dne 29. 11. 2018 o plánovaných výzvách 

Ministerstva životního prostředí. (Z: Bc. Malovaná, T: 29. 11. 2018) 
- Zveřejnit stručnou informaci o plánovaných výzvách Ministerstva životního prostředí na 

webových stránkách projektu MAP II. (Z: Ing. Pavelová, T: 23. 10. 2018) 
- Prověřit zájem ředitelů škol o osmihodinový vzdělávací program na téma „Specifika 

https://www.mzp.cz/cz/evvo_vyzva_ctyri_2018
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znevýhodněných dětí“. (Z: Realizační tým, T: 15. 2. 2019) 

Bod 3. Seznámení s výsledky ankety v rámci Polytechnického vzdělávání 

Popis:  

 
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 

- Problematika polytechnického vzdělávání je celorepublikovým problémem, v rámci projektu 
MAP II je „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ jednou z plánovaných implementačních 
aktivit, která dostává konkrétní rámec: 

o aktivita je určena pro pedagogy dílen a žáky 2. stupně ZŠ,  
o probíhají pracovní jednání s Mgr. Válkem, lektorem a metodikem plánované aktivity,  
o je nastavena spolupráce se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou 

Uherské Hradiště (dále jen „SŠPHZ“) spočívající v materiální pomoci z oblasti 
nabízených polotovarů ke zpracování výrobků ze dřeva, kovů a plastů vč. možné 
návštěvy vybavených prostor dílen, 

o bylo provedeno prověření zájmu 2. stupně ZŠ o plánovanou aktivitu prostřednictvím 
ankety, která byla zaslána ředitelům a koordinátorům škol elektronickou poštou a 
současně zveřejněna na webových stránkách projektu MAP II, 

o v návaznosti na prověření stávajícího stavu vybavenosti dílen potřebnými pomůckami je 
připraven návrh dopisu na p. Gazdíka, radního Zlínského kraje za oblast školství s 
žádostí o poskytnutí dotace na nákup základního vybavení dílen (více předložený 
podkladový materiál) - žadatelem bude MAS Staroměstsko, z.s., přípravu i administraci 
žádosti o poskytnutí podpory zajistí realizační tým projektu MAP II, 

o v současné době probíhá zpracování metodiky pro zpracování výrobků ze dřeva, kovů a 
plastů, 

o dne 5. 11. 2018 se v Uherském Hradišti uskuteční společné setkání škol s Mgr. Válkem 
a RNDr. Kučerou, zástupcem ředitele SŠPHZ, za účelem seznámení s postupem 
konkrétní aplikace aktivity ve školách, které mají o výuku dílen zájem, s představením 
podoby zpracovaných metodických materiálů při zpracování výrobků ze dřeva, kovů a 
plastů vč. nastavení vzájemné spolupráce se SŠPHZ. 
 

Diskuse:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse všech přítomných členů Pracovní skupiny 
Pro financování: 

- Z důvodu zachování rovnováhy a vyváženosti vyzdvižení důležitosti podpory realizace aktivit 
v rámci Implementace MAP i pro 1. stupeň ZŠ (ne pouze pro 2. stupeň ZŠ). 

Závěr / úkol:  

Všichni přítomní souhlasí s: 
- Předloženým návrhem dopisu pro p. Gazdíka, radního Zlínského kraje za oblast školství 

týkajícího se žádosti o poskytnutí dotace na nákup základního vybavení dílen pro školy. 
- Nutností realizovat aktivity v rámci Implementace MAP pro 1. i 2. stupeň ZŠ. 

 

Úkol: 
- Odeslat dopis p. Gazdíkovi s žádostí o poskytnutí dotace na nákup základního vybavení dílen 

pro školy, které mají zájem o plánovanou aktivitu „Polytechnické vzdělávání – výuka dílen“ 
v rámci Implementace MAP. (Z: Mgr. Vávra, T: 23. 10. 2018) 

Bod 4. Informace z proběhlých setkání jednotlivých Pracovních skupin 

Popis:  
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Bc. Gregorová, manažer pro IMAP, L. Chaloupková, manažer pro MAP:  
- Všechny Pracovní skupiny byly informovány o vyčleněné alokaci na realizaci svých aktivit ve výši 

100 tis. Kč / 4 roky (tj. na celou dobu realizace projektu MAP II) pro každou Pracovní skupinu, tj. 
celkem 400 tis. Kč pro 4 Pracovní skupiny. 

- Seznámení s činností Pracovní skupin a jejich plánovanými aktivitami, které odráží reálné potřeby: 
o Pracovní skupina Matematická gramotnost: 

 třetí jednání Pracovní skupiny se uskutečnilo dne 3. 9. 2018, 
 prioritní plánovanou aktivitou je „Příprava nadaných žáků 8. a primárně 9. tříd na 

matematickou olympiádu“  
 další navrhovanou aktivitou je zajištění školení pedagogů matematiky s tématy: 

Pedagogická psychologie – lektor: Jan Čáp  
Školní psychologie – lektor: Richard Braun  
Specifické vývojové poruchy učení u dětí a mládeže, agrese a agresivita u dětí a 
mládeže, šikana jako narušení vztahů ve skupině, hyperaktivní, hypoaktivní a 
agresivní chování dětí v MŠ, rizikové chování dětí a mládeže a mnoho dalších… - 
lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek. 

 další navrhovanou aktivitou je zpracování polepů na zem s matematickou tématikou 
(např. převody jednotek na schody, celá čísla apod.) - v současné době je připraven 
návrh polepů, ze strany realizačního týmu projektu MAP II je nezbytné prověřit 
cenovou kalkulaci tisku a aplikace polepů ze strany grafických studií 
(prostřednictvím průzkumu trhu). 
 

o Pracovní skupina Čtenářská gramotnost: 
 třetí jednání Pracovní skupiny se uskutečnilo dne 3. 10. 2018, 
 prioritní plánovanou aktivitou je „Sborník literatury pro pedagogy“, ve kterém se 

pedagogové budou moci inspirovat při výběru knih na čtenářskou dílnu (se 
zaměřením pro žáky od 4. do 9. třídy, pro každou třídu cca 3 návodné plány, pro 
každý ročník cca 10 listů), dále si budou moci vybrat z daných námětů, jakým 
způsobem dílnu vést, k dispozici budou i různé metody práce (ve Sborníku 
nebudou uvedeny práce dětí).  
Sborník bude k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu MAP II 
(www.mapuh.cz) a bude zpracován pro interaktivní tabule. 

 další navrhovanou aktivitou je „Literární putování“ (jednodenní pro 1. stupeň ZŠ a 
dvoudenní pro 2. stupeň ZŠ) po místech spjatých s významnými českými autory, 
jehož součástí by byla prezentace účastníků v dalších třídách jejich školy vč. 
soutěží, tvorby metodických listů pro pedagogy a pracovních listů pro žáky. Pilotní 
„literární putování“ bude určeno pro pedagogy a následně bude připraveno pro děti. 

 poslední navrhovanou aktivitou je zajištění školení pro pedagogy českého jazyka 
pro 1. i 2. stupeň ZŠ (možní lektoři: Mgr. Lucie Čechová, Hana Müllhauserová). 
 

o Pracovní skupina Rovné příležitosti: 
 třetí jednání Pracovní skupiny se uskuteční dne 16. 10. 2018 v ZŠ Uh. Hradiště, Za 

Alejí 1073.  
 

o Pracovní skupina Předškolní vzdělávání: 
 čtvrté (poslední) jednání Pracovní skupiny se uskuteční na začátku prosince 2018. 
 prioritní plánovanou aktivitou je „Sborník metodické podpory pro MŠ“, který je 

v současné době již v přípravě.  

Diskuse:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse všech přítomných členů Pracovní skupiny 
Pro financování: 
- Návrh zařadit mezi plánované aktivity v rámci Implementace MAP ve vazbě na zájem ze strany 

ředitelů 1. stupně ZŠ novou aktivitu „Jednodenní pracovní setkání ředitelů 1. stupně ZŠ“ v četnosti 
1 x rok po celou dobu realizace projektu za účelem výměny zkušeností a informací. 

- Doporučení informovat jednotlivé Pracovní skupiny, popř. ředitele škol či koordinátory, o nutnosti 
realizace aktivit v rámci Implementace MAP nejen pro 2. stupeň ZŠ, ale také pro 1. stupeň ZŠ.  

Závěr / úkol:  

http://www.mapuh.cz/
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Úkol: 
- Informovat jednotlivé Pracovní skupiny, popř. ředitele škol či koordinátory, o nutnosti realizace 

aktivit v rámci Implementace MAP jak pro 2. stupeň ZŠ, tak i pro 1. stupeň ZŠ. (Z: Realizační tým, 
T: 31. 12. 2018) 

Bod 5. Diskuse 

Popis:  

Bc. Malovaná, manažer MAS Staroměstsko, z.s., ředitel projektu MAP II: 
- V současné době je v přípravě organizace druhého jednání Řídícího výboru: 

o předpokládaný termín konání: 29. 11. 2018 od 15:30 hodin, 
o navrhované místo konání: Uherské Hradiště, Komorní sál Reduty, 
o podkladové materiály, které budou předloženy Řídícímu výboru ke schválení: 

 zaktualizovaný seznam členů Řídícího výboru a Pracovních skupin (ve vazbě na 
změny na postech ředitelů škol v souvislosti s proběhlými výběrovými řízeními a ve 
vazbě na výsledky komunálních voleb), 

 upravená organizační struktura realizačního týmu v souvislosti s navrhovaným 
krácením rozpočtu projektu MAP II ze strany MŠMT,  

 zaktualizovaný Roční akční plán MAP, Komunikační plán MAP a Strategický rámec 
MAP s Dohodami o investicích, 

 návrhu rozpočtu projektu MAP II. 
- V plánu je pořízení propagačních materiálů opatřených publicitou projektu MAP II. 

Závěr / úkol:  

Všichni přítomní souhlasí s: 
- Pořízením propagačních materiálů projektu MAP II (propisky a flash disky). 

 
Úkol: 
- Zajistit pořízení propagačních materiálů projektu MAP II (propisky a flash disky). (Z: Realizační tým, 

T: 31. 12. 2018)  

Bod 6. Závěr 

Popis:  

Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Pro financování projektu MAP II je stanoven ke dni:  

čtvrtek 7. 2. 2019 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město. 

 
 
 
V rámci jednání byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace jednání, které budou následně zveřejněny na 

webových stránkách projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské 

Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 


