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Program: 
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Seznámení s výsledky ankety v rámci Polytechnického vzdělávání – vybavenost dílen 

3. Seznámení s výsledky ankety JA Czech, o.p.s. 

4. Seznámení s přípravou Revolution Train 

5. Informace k připravované spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

6. Spolupráce škol s jednotlivými MAS 

7. Různé 

8. Závěr 

 
 
Podkladové materiály: k dispozici přímo na jednání v tištěné podobě  
 

Bod 2:  Vyhodnocení ankety k prověření stavu vybavenosti ZŠ pro výuku dílen vč. grafického znázornění 
Bod 3:  Vyhodnocení ankety k prověření zájmu MŠ a ZŠ o akreditované výukové programy/kurzy  
 společnosti JA Czech na podporu finanční gramotnosti vč. grafického znázornění 

 
 
 

 

Z Á P I S 
PS-

fin01_2019 

Pracovní skupina: Pracovní skupina PRO FINANCOVÁNÍ 

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

Přítomni: 
Počet: viz prezenční listina 
Host: Mgr. Sylva Štěpitová, jednatelka společnosti VISC, s.r.o. 

Datum konání: 7. 2. 2019 

Místo konání: Staré Město, zasedací místnost 

Čas konání: 13:00 – 16:00 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 na dalším setkání Pracovní skupiny Pro financování (dále jen 

„Pracovní skupina“) projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP 
II“) s cílem projednání výsledků provedených anketních šetření a seznámení s aktuálními 
informacemi k plánovaným aktivitám. 

- Přivítání Mgr. Sylvy Štěpitové, jednatelky společnosti VISC, s.r.o. coby hosta, která v úvodu 
před zahájením samotného programu setkání Pracovní skupiny představí všem přítomným 
nabídku služeb VISC, s.r.o. v oblasti kariérového poradenství a polytechnického vzdělávání.  

- Předání slova Mgr. Štěpitové. 
 

Mgr. Štěpitová, jednatelka VISC, s.r.o.: 

- Poděkování za možnost vystoupení na setkání Pracovní skupiny. 
- Představení společnosti VISC, s.r.o. formou připravené prezentace. 
- Představení dle jejího vyjádření v ČR zcela ojedinělé koncepce kariérového poradenství 

spočívající v komplexním systémovém řešení pro základní a střední školy, firmy, rodiče a 
pedagogy. Poradenský proces sestává z motivace, sebehodnotících dotazníků a poté 
seznámení se s firemní praxí a požadavky budoucích zaměstnavatelů: 

o součástí nabídky je: 
 metodika (jednotlivé kroky pro zavedení kariérových poradců do ZŠ, jejím cílem 

je usnadnit zavedení této služby do škol; pozitivní zpětná vazba),  
 akreditované DVPP vzdělávání pro kariérové poradce v celkovém rozsahu 48 

hodin,   
 přístupy do webové aplikace www.visc.cz, kde jsou pro žáky ZŠ připraveny 2 

dotazníky zájmů (obrázkový a slovní). 
o nastavena spolupráce s místními firmami, které nabízejí pro studenty středních škol, 

žáky základních škol a pedagogy nejrůznější aktivity (exkurze, praxe, stáže, brigády, 
stínování) např. Araver, AVX, BD Sensors, C.S.O., Ray Service a řada dalších  

o zapojené školy, např. ZŠ Františka Horenského Boršice, ZŠ a MŠ Buchlovice, Střední 
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště (SŠPHZ UH), OA, VOŠ a 
JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uh. Hradiště, SOŠ a Gymnázium Staré Město. 
 

- Představení plánovaného výukového programu k podpoře polytechnického vzdělávání – 
průmysl 4.0. tzv. „pojízdný kamion“ (12m dlouhý a 5m široký, 5 pracovišť): 

o od září 2019 bude zahájena výuka pod vedením studentů starších 18ti let za účasti 
mladšího asistenta, který se bude zaučovat na lektora. 

- Více informací k dispozici na www.visc.cz, které jsou neustále aktualizovány. 
 
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 

- Poděkování Mgr. Štěpitové za prezentaci komplexní nabídky služeb VISC, s.r.o. 
- Otevření diskuse. 

Diskuse:  

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

- Prověřeny podmínky možného financování služeb v oblasti kariérového poradenství ze Šablon II 
(neuznatelnost v rámci projektu MAP II), 

- Návrh zpracovat konkrétní nabídku v oblasti kariérového poradenství vč. uvedených cen, která 
bude představena všem ředitelům škol a dalším zainteresovaným aktérům v území. 

Závěr / úkol:  

http://www.visc.cz/
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V kontextu uskutečněné diskuse všichni přítomní souhlasí s: 
- Prezentací možností komplexního řešení v oblasti kariérového poradenství na 

plánovaném setkání MAS se zřizovateli a řediteli škol. 
- Uspořádáním informativního semináře pro ředitele II. stupně ZŠ, kariérové a výchovné 

poradce pod vedením Mgr. Štěpitové s cílem představení možností komplexního řešení v 
oblasti kariérového poradenství vč. představení plánovaného výukového programu k 
podpoře polytechnického vzdělávání.: 

o termín konání: 14. 3. 2019 od 13:00 hodin 
o místo konání: Staré Město, zasedací místnost Města 

Bod 2. Seznámení s výsledky ankety v rámci Polytechnického vzdělávání – vybavenost 

dílen 

Popis:  

Bc. Gregorová, manažer pro IMAP, Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu MAP II: 

- Seznámení s vyhodnocením uskutečněné ankety k prověření stávajícího a požadovaného stavu 
vybavenosti dílen škol zapojených do plánované aktivity Polytechnické vzdělávání – výuka dílen 
pod vedením Mgr. válka v rámci Implementace MAP (viz podkladový materiál). 

Diskuse:  

Bez diskuse. 

Bod 3. Seznámení s výsledky ankety JA Czech, o.p.s. 

Popis:  

Bc. Gregorová, manažer pro IMAP, Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu MAP II: 
- Seznámení s výsledky uskutečněné anonymní ankety k prověření zájmu MŠ a ZŠ zapojených 

do projektu MAP II o akreditované výukové programy/kurzy mezinárodní neziskové organizace 
Junior Achievement, o.p.s. (dále jen „JA Czech“) zaměřené na podporu finanční gramotnosti (viz 
podkladový materiál). 

Diskuse:  

Bez diskuse. 

Bod 4. Seznámení s přípravou Revolution Train 

Popis:  
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Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 
- Seznámení s aktuálním stavem přípravy plánované aktivity Revolution Train: 

o termín konání: 29. 3. 2019 (pátek), 30. 3. 2019 (sobota) a 1. 4. 2019 (pondělí), přičemž 
program pro školy na základě rezervace v pátek a v pondělí od 8:00 do 14:20 zdarma, 
vstup pro veřejnost v pátek a v pondělí 15:30 - 18:00 a v sobotu 10:00 - 16:30 zdarma.  

o místo konání: vlak bude přistaven na vlakové nádraží v Uherském Hradišti  
o cílová skupina: žáci a studenti ve věku 12 – 17 let všech typů škol a jejich učitelé, dále 

rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 – 17 let a další zástupci veřejnosti, kteří se 
zajímají o danou problematiku. 

o součástí projektu Revolution Train jsou návazné programy a sběr anonymních dat 
prostřednictvím dotazníků, které vyplňují děti při své návštěvě vlaku. Takto získaná data 
pak mohou jednotlivá města (zástupci měst a preventisté) využít pro tvorbu koncepcí 
protidrogové prevence (velká podpora projektu ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR, 
kladné ohlasy z Německa, Slovenské republiky): 

o školení k návazným programům absolvovala por. Bc. Šabatová. tisková mluvčí, 
preventistka Policie ČR. Kapacitně není schopna pokrýt všechny školy, které budou mít 
o návazné programy zájem. 
 

- Prověřen zájem druhostupňových ZŠ o návštěvu “protidrogového“ vlaku prostřednictvím 
anketního šetření: 

o osloveno celkem 16 škol, z toho doposud 13 škol projevilo zájem o návštěvu vlaku s 
žáky 6. až 9. ročníků (největší zájem projevily škol o prohlídku vlaku s žáky 7. a 8. 
ročníků), přičemž v současné době je maximální možná kapacita výrazně překročena 
(bude nezbytná redukce)  

o výstupy z tohoto anketního šetření budou předány týmu Revolution Train k navázání 
přímé komunikace se školami ve věci přípravy harmonogramu prohlídek vlaku. 

 

- V návaznosti na společné jednání se zástupci Města Uherské Hradiště, Městské Policie a 
Policie ČR dne 6. 2. 2019 byly projednány další přípravné kroky ke komplexnímu zajištění 
plánované aktivity Revolution Train, a to: 

o Tisková konference: 
 termín konání: v pátek 29. 3. 2019 v 9:00 hodin 
 místo konání: v blízkosti vlaku 

o Slavnostní zahájení: 
 termín konání: v pátek 29. 3. 2019 v 9:30 hodin 
 místo konání: u vlaku 

o VIP prohlídky vlaku: 
 termín konání: v pátek 29. 3. 2019 v 9:45 hodin 
 místo konání: ve vlaku, cca 1 - 2 VIP prohlídky 

o Odborný workshop ve spolupráci s OSPOD: 
 termín konání: v pondělí 1. 4. 2019  
 místo konání: Komorní sál Reduty v Uherském Hradišti 

Diskuse:  

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

- Doporučení zajistit dostatečnou publicitu plánované aktivity Revolution Train, např. zajistit 
zveřejnění letáku na webových i facebookových stránkách škol i jejich zřizovatelů. 

- Návrh zajistit lektora/metodika prevence, se kterým by byla v rámci projektu MAP II uzavřena 
Dohoda o provedení práce, jenž by byl proškolen k návazným programům Revolution Train, 
které by dále školil ve školách zapojených do projektu MAP II do konce jeho realizace, čímž by 
bylo uspokojeno větší množství škol, jejichž poptávku nemůže Policie ČR z kapacitních důvodů 
zcela pokrýt. 

Bod 5. Informace k připravované spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

Popis:  
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Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 
- Seznámení s aktuálními informacemi k připravované spolupráci s Agenturou pro sociální 

začleňování (dále jen „ASZ“): 
o dne 13. 12. 2018 se uskutečnilo v Praze společné jednání realizačního týmu projektu 

MAP II se zástupci ASZ, jehož předmětem bylo nastavení vzájemné spolupráce pro 
realizaci aktivit v rámci Implementace MAP v oblasti podpory rozvoje kvalitního a 
inkluzivního vzdělávání na místní úrovni, a to ve formálním, zájmovém i neformálním 
vzdělávání. 

o uzavřeno Memorandum o spolupráci, které vytváří prostor pro úzkou spolupráci mezi 
oběma stranami při naplňování strategického rámce místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání na území ORP Uherské Hradiště. Jeho součástí je Plán poradenství. 

o další společné jednání realizačního týmu projektu MAP II se zástupci ASZ je plánováno 
ke dni 11. 2. 2019 v Praze s cílem projednat možné školení na téma „Specifika 
znevýhodněných dětí“ určený pro inspektory České školní inspekce, který by byl v 
našem případě zacílen na ředitele škol. 

Diskuse:  

Bez diskuse. 

Bod 6. Spolupráce škol s jednotlivými MAS 

Popis:  

Tento bod nebyl z časových důvodů v rámci Pracovní skupiny projednán, bude předmětem dalšího 
setkání. 

Bod 7. Různé 

Popis:  

Lenka Chaloupková, manažer pro MAP, Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 
- Seznámení s aktuální činností a plánovanými výstupy jednotlivých Pracovních skupin projektu 

MAP II: 
- Pracovní skupina Předškolní vzdělávání: 

o Sborník tematických celků pro výuku v MŠ  

 

- Pracovní skupina Čtenářská gramotnost: 
o Sborník literatury  
o Literární putování  
o Vypracování srovnávacích testů z českého a anglického jazyka  
o Školení pro pedagogy českého jazyka pro 1. i 2. stupeň ZŠ 

 

- Pracovní skupina Matematická gramotnost: 
o Příprava nadaných žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu  
o Setkání vyučujících matematiky 2. stupně ZŠ  
o Neformální setkání vyučujících matematiky 1. a 2. stupně ZŠ  
o Příprava nadaných žáků 8. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu  
o Polepy na zem s matematickou tématikou  

 

- Pracovní skupina Rovné příležitosti: 
o Žákovské parlamenty  

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

- Doporučení zajistit jednotnou grafickou podobu všech Sborníků a výstupů z Pracovních skupin. 
- Z důvodu dosavadního nezájmu ze strany škol a ve vazbě na efektivitu vynaložených nákladů 

spojených s organizací přípravných setkání nadaných žáků na Matematickou olympiádu 
doporučení zrealizovat již naplánovaná přípravná setkání, vyhodnotit jejich dopad a přínos a 
zvážit, zda v dalším roce v této aktivitě nadále pokračovat. 

- Doporučení zajistit z rozpočtu projektu MAP II pouze grafické zpracování polepů na zem 
s matematickou tématikou (šablonu), ostatní náklady spojené se samotným polepením bude 
v režii škol. 

Bod 8. Závěr 

Popis:  
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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 stanoveno ke dni:  

čtvrtek 11. 4. 2019 v 10:00 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. 


