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Program: 
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Zhodnocení akce „Technická zručnost hezky česky“ 

3. Informace k připravované interaktivní výstavě „IQ LANDIE science Center Liberec“  

4. Informace k prověření zájmu škol ke kariérovému poradenství (VISC s. r. o.) 

5. Různé  

6. Závěr 

 
Podkladové materiály: (k dispozici v tištěné podobě přímo na místě) 
 

Bod 3:  Pozvánka na akci „Technická zručnost HEZKY ČESKY“  
Bod 4:  Vyhodnocení anketního šetření k nabídce služeb v oblasti kariérového poradenství pro ZŠ 
 

 

Z Á P I S 
PS-

fin01_2020 

Pracovní skupina: Pracovní skupina PRO FINANCOVÁNÍ 

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

Přítomni: Počet: viz prezenční listina 

Datum konání: 12. 2. 2020 

Místo konání: Staré Město, zasedací místnost 

Čas konání: 14:00 – 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 primárně projednat připravované akce na 1. pololetí 2020 v rámci naplňování klíčových aktivit 
projektu MAP s vazbou na rozpočet projektu MAP II. 

- Informování o schůzkách s realizačním týmem projektu MAP II, které se konají v pravidelných 
intervalech, minimálně 1 x měsíčně popř. častěji dle potřeby. 

- Seznámení se zpětnou vazbou z území týkající se pozitivního vnímání a potřebnosti projektu MAP II 
a jeho zrealizovaných aktivit ze strany zapojených škol a dalších aktérů v území ORP Uherské 
Hradiště. 

Bod 2. Zhodnocení akce „Technická zručnost HEZKY ČESKY“ 

Popis:  
Bc. Gregorová, manažer pro Implementaci MAP: 
- Zhodnocení celodenního interaktivního workshopu „Technická zručnost HEZKY ČESKY“, který se 

konal dne 19. 11. 2020 ve Velkém sále Reduty v Uherském Hradišti v rámci naplňování klíčové 
aktivity 4. Implementace MAP pro realizaci polytechnického vzdělávání: 

o Cíl: podpora polytechnického vzdělávání a technické zručnosti dětí s možností 
vyzkoušení hraček a vzdělávacích pomůcek, rozvoj schopností dětí hravou formou a v 
neposlední řadě upevňování vztahů dětí s rodiči. 

o Cílová skupina: pedagogové MŠ a ZŠ, pedagogové volného času, veřejnost a rodiče 
s dětmi (celkem se workshopu zúčastnilo 61 zástupců škol, veřejnosti a 60 dětí). 

o Z celkového pohledu workshop naplnil očekávání všech přítomných a splnil svůj účel  už 
jen s ohledem na to, že přímo na místě si přítomní zástupci škol mohly odzkoušet a 
vytipovat hračky, které si můžou do svých škol objednat s využitím finančních prostředků 
z Šablon II.  

Diskuse:  

Mgr. Kuntová, ředitelka ZŠ a MŠ Jalubí, p.o.: 
- Doplnění, že za velký přínos workshopu lze považovat velkou úsporu času všem zástupcům MŠ a 

ZŠ díky koncentraci hraček a vzdělávacích pomůcek 10ti českých výrobců na jednom místě, které je 
možné využít v jednotlivých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech RVP v oblasti technické 
zručnosti dětí, díky čemuž si tak přítomní zástupci škol mohly před závaznou objednávkou nabízené 
produkty odzkoušet přímo na místě a vytipovat a následně objednat se slevou. 

Závěr / úkol:  
Pracovní skupina: 
- Bere na vědomí zhodnocení akce „Technická zručnost HEZKY ČESKY“. 

Bod 3. Informace k připravované interaktivní výstavě „IQ LANDIE science Center Liberec“ 

Popis:  
Bc. Gregorová, manažer pro Implementaci MAP: 
- Informování o připravované interaktivní putovní výstavě „IQLANDIA science Center Liberec“ ve 

spolupráci s obcí Košíky v rámci naplňování klíčové aktivity 4 Implementace MAP pro podporu 
polytechnického vzdělávání (viz podkladový materiál):  

o Cíl: podpora polytechnického vzdělávání a výchovy, rozvoj schopností dětí hravou formou 
a v neposlední řadě upevňování vztahů mezi dětmi a rodiči. Exponáty (celkem 13 
exponátů na 100 m2) této výstavy přímo vybízí k zapojení veškerých smyslů a formou hry 
vtáhnou děti i dospělé do tajemství přírodních věd i techniky prostřednictvím rébusů, 
hlavolamů, optických klamů či nejrůznějších faktů a údajů atd. 

o Datum konání: od 2. 3. 2020 do 15. 3. 2020 (včetně) 
o Místo konání: Multifunkční budova Košíky 117, I. patro 
o Cílová skupina: MŠ a ZŠ, veřejnost a rodiče s dětmi, vstup je zdarma. 
o Zajištění propagace akce vč. oslovení všech škol na území ORP Uherské Hradiště 

s dostatečným předstihem bylo dle vzájemné dohody v kompetenci Mgr. Kateřiny 
Ondrové (tel: 608 74 29 79, email: knihovna@oukosiky.cz). Dle získaných informací jsou 
předjednána a přislíbena účast MŠ Košíky, MŠ Jankovice, MŠ Babice, MŠ Sušice, MŠ 
Traplice, MŠ Huštěnovice, ZŠ Traplice, ZŠ Huštěnovice, ZŠ Babice. 

o Celkové plánované náklady z rozpočtu projektu MAP II - paušál: celkem 32 tis. Kč za 

mailto:knihovna@oukosiky.cz
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komplexní zajištění putovní výstavy. 

Diskuse:  
Mgr. Kuntová, ředitelka ZŠ a MŠ Jalubí, p.o.: 

- Upozornění na skutečnost, že pozvánka na interaktivní putovní výstavu „IQLANDIA science 
Center Liberec“ byla zaslána pozdě (nikoliv s dostatečným časovým předstihem) a to pouze 
vybraným školám na území ORP Uherské Hradiště a dále pak školám a subjektům nacházejících 
se na území MAP Zlín a MAP Otrokovice. 

 
Bc. Gregorová, manažer pro Implementaci MAP: 

- Pozvánka na interaktivní putovní výstavu nebyla realizačnímu týmu projektu MAP II zaslána 
v kopii, tudíž není o výše popsané skutečnosti informován a je v rozporu s dohodou učiněnou 
s Mgr. Ondrovou (realizační tým projektu MAP II nepředpokládal, že bude pozvánka zaslána 
primárně na školy v jiném území, než je území ORP Uherské Hradiště zapojené do projektu MAP 
II).  

 

Ze vzájemné diskuse všech přítomných členů Pracovní skupiny k plánované putovní výstavě „IQLANDIA 
science Center Liberec“ vyplynuly následující závěry: 

- Nevhodně zvolený termín konání akce, v době jarních prázdnin vč. místa konání akce, které je 
nevhodně zvoleno s ohledem na dostupnost škol, které by měly zájem se akce zúčastnit. 

- Program akce je spíše vhodný pro ZŠ (2. stupeň), nikoliv MŠ. 
- Email s pozvánkou nebyl odeslán primárně školám na území ORP Uherské Hradiště, které jsou 

zapojeny do projektu MAP II. 
- Částka z rozpočtu MAP II ve výši 32 tis. Kč je s ohledem na počet oslovených škol z území ORP 

Uherské Hradiště nepřiměřeně vysoká, proto Pracovní skupina navrhuje její krácení na částku ve 
výši 5 tis. Kč (navíc nebylo financování této akce s předstihem projednáno s Pracovní skupinou). 

Závěr / úkol:  
Pracovní skupina: 
- Upozorňuje a žádá, že je nezbytné jakékoliv plánované výdaje z rozpočtu projektu MAP II 

v souvislosti s realizací aktivit v rámci naplňování klíčových aktivit projektu MAP II 
projednávat s Pracovní skupinou Pro financování s dostatečným předstihem (před vystavením 
objednávky), a to buď svoláním společného setkání či elektronickou poštou.   
 

- Rozhodla, s ohledem na oslovení škol z jiných území mimo ORP Uherské Hradiště, podpořit 
plánovanou interaktivní putovní výstavu „IQLANDIA science Center Liberec“ částkou ve výši 5 
tis. Kč z rozpočtu projektu MAP II (oproti původně navrhované částce ve výši 32 tis. Kč).  

Bod 4. Informace k prověření zájmu škol ke kariérovému poradenství (VISC s. r. o.) 

Popis:  
Bc. Gregorová, manažer pro Implementaci MAP, Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu 
MAP II: 
- Seznámení s výsledky anketního šetření prověřujícího zájem škol v území k nabídce služeb 

společnosti VISC s.r.o. v oblasti kariérového poradenství na ZŠ v kontextu naplňování klíčové priority 
č. 6 SR MAP (viz podkladový materiál): 

o Anketní šetření probíhalo od 14. do 24. 1. 2020, byly osloveny všechny ZŠ na území ORP 
Uherské Hradiště zapojené do projektu MAP II. 

o Návratnost anketního šetření činila 35,5%. 
o Součástí anketního šetření byla, pro školy se zájmem o nabízené kariérové poradenství, 

možnost vyplnění závazné přihlášky s výběrem konkrétních služeb společnosti VISC 
s.r.o. v oblasti kariérového poradenství (přístup do webové aplikace, metodika, 
vzdělávání DVPP, exkurze do firemní praxe a institucí, kroužky techniky a programování)  

 63% škol (tj. 7 škol), které se zapojily do anketního šetření, projevilo vážný zájem 
o nabízené služby v oblasti kariérového poradenství. 

 Školy byly upozorněny, že zapojení do této aktivity není možné v případě, že tuto 
aktivitu realizují z ŠABLON (z důvodu zamezení duplicitního financování). 

o Výsledky anketního šetření vč. závazných přihlášek byly předány Mgr. Štěpitové, 
jednatelce společnosti VISC s.r.o., coby podklad k dalšímu společnému jednání s cílem 
přípravy balíčků požadovaných služeb pro jednotlivé školy, které vyplnily závaznou 
přihlášku vč. jejich nacenění. 

o Závěry ze společného jednání s Mgr. Štěpitovou k závazným přihláškám ze strany škol 
vč. navržené cenové nabídky služeb, o které školy projevily vážný zájem, bude předáno 
Pracovní skupině k rozhodnutí o finanční podpoře z rozpočtu projektu MAP II (zda v celé 
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výši či částečně s ohledem na aktuální stav čerpání rozpočtu projektu MAP II). 
- Zahájení diskuse. 

Diskuse:  
Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Pro 
financování: 
- Pracovní skupina navrhuje vytvořit pro školy, které projevily o služby společnosti VISC s.r.o. v oblasti 

kariérového poradenství na ZŠ vážný zájem, čestné prohlášení, že tuto aktivitu nerealizují 
z Šablon či jiných zdrojů financování z důvodu zamezení duplicitního financování. 

Závěr / úkol:  
Pracovní skupina:  
- Žádá předložit k rozhodnutí na dalším setkání cenovou nabídku navrženou Mgr. Štěpitovou 

pro školy, které projevily o nabízené služby společnosti VISC s.r.o. v oblasti kariérového 
poradenství na ZS, vážný zájem. 

- Navrhuje vytvořit Čestné prohlášení pro školy, které projevily o služby společnosti VISC s.r.o. 
v oblasti kariérového poradenství na ZŠ vážný zájem, že tuto aktivitu nerealizují z Šablon či 
jiných zdrojů financování z důvodu zamezení duplicitního financování. 

Bod 5. Různé 

Popis:  
L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Informování o činnosti Pracovních skupin projektu MAP II vč. jejich plánovaných aktivit na 1. pololetí 

2020, jejichž fungování je aktivní, scházejí se v četnosti minimálně 4 x rok. 
- Plánované aktivity Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost: 

o Sborník metod pro výuku dílen – v současné době jsou jednotlivé metody zkompletovány 
a probíhají grafické úpravy Sborníku, Sborník bude k dispozici pouze v elektronické 
podobě (na webových stránkách projektu MAP II a bude všem ZŠ zaslán elektronickou 
poštou).  

o Srovnávací testy v Čj pro 5. a 7. ročník ZŠ – v současné době v přípravě, dokončení únor 
2020, detailní informace budou známy až po setkání Pracovní skupiny dne 13. 2. 2020.  

o Autorská čtení pro pedagogy Čj na ZŠ – v současné době v přípravě, realizace v březnu 
2020, oslovena autorka Kateřina Dubská, z rozpočtu projektu MAP II bude hrazeno 
vystoupení autorky, detailní informace budou známy až po setkání Pracovní skupiny dne 
13. 2. 2020. 

o Soutěž v mluveném projevu Mladý Démosthenés – v současné době v přípravě, realizace 
v dubnu 2020, detailní informace budou známy až po setkání Pracovní skupiny dne 13. 2. 
2020.  

 

- Plánované aktivity Pracovní skupiny Matematická gramotnost: 
o Příprava žáků 9. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z9 pod vedením 

RNDr. Buršové se konala ve dnech 4. 12. 2019 a 15. 1. 2020 v prostorách Střední školy 
průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště (dále jen „SŠPHZ UH“), akce se 
účastnilo 30 žáků a ze strany lektora i žáků byla s akcí velká spokojenost. 

o Seminář pod vedením PhDr. Jana Svobody na téma „Jak zvládat krizové situace ve 
výuce“ v prostorách ZŠ Staré Město, akce se zúčastnilo cca 30 účastníků z pedagogů 
matematiky, dle zpětné vazby ze strany účastníků akce byl seminář hodnocen velmi 
kladně. 

o Příprava žáků 8. ročníků ZŠ na Matematickou olympiádu, kategorie Z8 pod vedením 
RNDr. Buršové se uskuteční ve dnech 18. 3. 2020 a 1. 4. 2020 v prostorách SŠPHZ UH 
– v současné době je na akci přihlášeno 25 žáků. 

o Zábavné dopoledne s matematikou pro nadané žáky 5. ročníků ZŠ se uskuteční dne 2. 6. 
2020 v prostorách SŠPHZ UH – akce je v přípravě. 
 

- Plánované aktivity Pracovní skupiny Rovné příležitosti: 
o Zpracování Metodiky rovných příležitostí v souladu s Metodikou rovných příležitostí ve 

vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV, která je závazná pro zpracovatele místních a 
krajských akčních plánů, jejímž cílem je vymezit kompetence a činnosti v pracovních 
skupinách pro rovné příležitosti v akčních plánech.   

o Metodika se skládá z: 
 analytické části tj. Zmapování stavu nastavení rovných příležitostí ve školách a 

identifikace škol vzdělávajících vyšší podíl dětí a žáků s potřebou podpůrných 
opatření, Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT3 analýz, identifikace příčin, 
Stanovení hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení; a  
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 strategické (návrhové části) vč. plnění strategie. 
o Pro zpracování analytické části Metodiky budou využity výstupy z dotazníkového šetření, 

které realizoval Zlínský kraj v červnu 2019 za účelem zpracování analytické části Školské 
inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK). Tyto výstupy byly předány realizačnímu týmu projektu 
MAP II ze strany Zlínského kraje k dalšímu použití.  

o Z důvodu znalosti potřeb našeho území se na tvorbě Metodiky bude podílet realizační tým 
projektu MAP II a ustavená Pracovní skupina Rovné příležitosti, nebude využita žádná 
externí zpracovatelská firma, nejzazším termínem pro zpracování Metodiky je říjen 2021: 
 Zpracování analytické části Metodiky bude v kompetenci Bc. Gregorové,  
 Za zpracování návrhové části Metodiky bude odpovídat na základě uzavřené DPP 

Mgr. Zerzáň, ředitel ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova. 
 Kompletně zpracovaná Metodika bude připomínkována a doplněna Pracovní 

skupinou Rovné příležitosti).  
 

- Plánované aktivity Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání: 
o Toulavý autobus do přírodních zahrad, který se uskuteční dne 30. 4. 2020, v současné 

době probíhají registrace zájemců na akci, z rozpočtu projektu MAP II bude hrazena 
doprava a vstupné do přírodních zahrad (s ohledem na vývoj kurzu EUR dojde 
pravděpodobně k navýšení nákladů – k projednání a k rozhodnutí Pracovní skupiny Pro 
financování). 

 

- Seznámení s dalšími připravovanými aktivitami v rámci naplňování klíčových aktivit projektu MAP II: 
o Den autismu dne 2. 4. 2020 (dopolední program pro školy a odpolední program pro 

veřejnost a rodiče) ve spolupráci se ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova.  
o Vystoupení školních folklorních souborů a ZUŠ UH v rámci Festivalu vín dne 13. 6. 2020 

na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti – v současné době probíhá komunikace se 
zástupcem ředitele ZUŠ UH ohledně jejich zájmu v rámci této akce vystoupit. 

 

Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu MAP II: 
- Informování o skutečnosti, že k 29. 1. 2020 byly předloženy řídícímu orgánu OP VVV Zpráva o 

realizaci č. 3 s Žádostí o platbu. 
- Seznámení se skutečností, že na začátku ledna 2020 byly zkompletovány požadavky všech ZŠ, které 

jsou zapojeny do aktivity polytechnické vzdělávání – výuka dílen pod vedením Mgr. Válka v rámci 
naplňování klíčové aktivity č. 4 Implementace MAP, na materiálové zajištění výuky dílen. Tyto 
požadavky byly předány RNDr. Kučerovi a Mgr. Válkovi k řešení. 

 

Bc. Gregorová, manažer pro Implementaci MAP: 
- Doplnění informace, že organizace setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost je od ledna 

2020 plně v kompetenci garanta této Pracovní skupiny. 
- Informování o nové povinnosti příjemců prostředků z OP VVV, tedy i realizátorů projektu MAP II, 

nahrávat výstupy projektu MAP II do veřejně přístupné Databáze výstupů OP VVV 
https://databaze.opvvv.msmt.cz/ (více informací zde) v předposlední Zprávě o realizaci, nejpozději 
však se Závěrečnou zprávou o realizaci: 

o Tato databáze umožňuje odborné i laické veřejnosti prohlížet, stahovat a případně i 
využívat materiály, které vznikly s přispěním OP VVV. Jejím smyslem je tedy volné šíření 
materiálů, které byly vytvořeny, popř. inovovány v rámci projektů OP VVV, a zajištění 
jejich většího praktického využití pro účely vzdělávacího systému České republiky.   

 

Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Z důvodu toho, že se projekt MAP II nachází v polovině své realizace, je nezbytné předložit 

Pracovní skupině Pro financování coby podklad pro rozhodování o financování plánovaných 
aktivit, aktuální stav čerpání rozpočtu projektu MAP II (přímých i paušálních nákladů) 
s rozpadem na jednotlivé položky vč. zůstatku, který je možné dále čerpat s předložením 
výpisů z projektového účtu a sjetin z účetního deníku od začátku realizace projektu až do 1. 2. 
2020.  
 

- Doporučení prověřit ve spolupráci s grafickým studiem možnost ochrany výstupů projektu MAP II, 
které podléhají zveřejnění v Databázi OP VVV, před neoprávněným zneužitím (např. vodoznak logo 
MAP ORP UH II…) s tím, že případné náklady s tím související bude možné hradit z nepřímých 
nákladů projektu MAP II. 

 

- Doporučení zkontaktovat se s Ing. Masaříkem, zástupcem ředitele ZŠ a MŠ Březolupy, p.o. 
v návaznosti na nastavenou spolupráci při zpracování pracovních listů pro žáky pro výrobu 
konkrétních výrobků ve výuce dílen vč. korektur ohledně aktuálního stavu této aktivity. 

https://opvvv.msmt.cz/download/file4617.pdf
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Závěr / úkol:  
Pracovní skupina: 
- Bere na vědomí aktivity jednotlivých Pracovní skupin projektu MAP II plánované na 1. pololetí 

2020 s tím, že rozhodnutí o požadavcích na jejich financování bude řešeno na dalším setkání 
až po předložení aktuálního stavu čerpání rozpočtu projektu MAP II.  
 

- Bere na vědomí postup zpracování Metodiky rovných příležitostí a souhlasí s odměnou pro 
zpracovatele její návrhové části. 

 

- Žádá do příštího setkání předložení aktualizovaného rozpočtu projektu MAP II v rámci kontroly 
financování a nakládání s prostředky projektu MAP II vč. stavu čerpání (plán, skutečnost, 
zůstatek) přímých a paušálních nákladů s rozpadem na jednotlivé položky (stav k 1.2.2020) s 
předložením výpisů z projektového účtu a sjetin z účetního deníku od začátku realizace 
projektu až do 1. 2. 2020 pro zajištění průběžné kontroly financování zrealizovaných i 
plánovaných aktivit realizovaných v rámci naplňování klíčových aktivit projektu MAP II a 
současně pro rozhodování Pracovní skupiny k plánovaných aktivitám: 

o Ukládá řediteli projektu MAP II poskytnout finančnímu manažerovi projektu MAP II 
kompletní účetní dokumentaci vč. sjetin z účetního deníku a výpisů z projektového 
účtu od začátku realizace projektu MAP II do 1. 2. 2020 coby podklady ke 
zpracování aktualizovaného přehledu čerpání rozpočtu projektu MAP II 

o Ukládá řediteli projektu MAP II úkol zřídit finančnímu manažerovi projektu MAP II 
k projektovému účtu zřízenému u České spořitelny roli uživatele s možností 
nahlížení na stav účtu (pouze pro čtení). V případě, že to nebude možné, ukládá 
řediteli projektu MAP II povinnost zasílat finančnímu manažerovi projektu MAP II 
výpisy z projektového účtu v pravidelných intervalech 1 x za 14 dní. 

o Ukládá finančnímu manažerovi projektu MAP II úkol předložit aktualizovaný 
rozpočet projektu MAP II vč. stavu čerpání přímých a paušálních nákladů 
s rozpadem na jednotlivé položky (stav k 1. 2. 2020) 

Bod 6. Závěr 

Popis:  
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za účast a aktivní přístup. 
- Další setkání Pracovní skupiny Pro financování projektu MAP II v roce 2020 je stanoveno ke dni: 

středa 11. 3. 2020 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město s primárním cílem 
projednat aktuální čerpání rozpočtu projektu MAP II (přímých i nepřímých nákladů), jeho 
zrealizovaných či plánovaných aktivit vč. projednání a schválení připravovaných akcí Toulavý 
autobus do přírodních zahrad a kariérové poradenství pro ZŠ ve vazbě na nabídku VISC s.r.o.. 

 
 
 
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. 


