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Program: 
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Předložení zpracovaného návrhu žádosti do MAP III 

3. Materiální pomoc školám a školským zařízením na podporu distanční výuky 

4. Různé 

5. Závěr 

 
 
Podkladové materiály:  
 

Bod 3:  Standard distančního vzdělávání AV Media, a.s., cenová nabídka bezdrátového mikrofonu a 
kamery PTZ (zasláno členům Pracovní skupiny elektronickou poštou v průběhu online setkání) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S 
PS-

fin04_2020 

Pracovní skupina: Pracovní skupina PRO FINANCOVÁNÍ 

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

Přítomni: Počet: viz prezenční listina 

Datum konání: 11. 11. 2020 

Místo konání: ------ 

Čas konání: 13:00 – 15:00 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, v roce 2020 posledním, setkání Pracovní skupiny Pro 

financování (dále jen „Pracovní skupina“) projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále 
jen „projekt MAP II“), které probíhá díky mimořádným opatřením vlády ČR v souvislosti s pandemií 
SARS-CoV-2 netradičně online formou prostřednictvím Google Meet: 

o Cílem setkání je primárně projednat možnosti materiální pomoci školám a školským 
zařízením z projektu MAP II na podporu distanční výuky vč. přípravy projektové žádosti na 
projekt MAP III ORP Uherské Hradiště v souvislosti s aktuálně vyhlášenou výzvou č. 
02_20_082 Akční plánování v území. 

- Přivítání pana Pavla Mlčáka ze společnosti AV Media a.s., který nás touto cestou seznámí 
s možnostmi, kterými bychom se mohli ubírat v oblasti možného pořízení technického vybavení do 
ZŠ na podporu distanční výuky. 

- Předání slova panu Mlčákovi. 
 
Pavel Mlčák, AV Media a.s.: 
- Poděkování za možnost vystoupit v rámci setkání Pracovní skupiny s ujištěním, že dle informací 

získaných na společném jednání s Bc. Gregorovou a Ing. Pavelovou dne 5. 11. 2020 je uvažování 
realizačního týmu projektu týkající se podpory škol v distančním/smíšeném vzdělávání nákupem 
kamer z projektu MAP II skvělé, správné a není ojedinělé (řada MAPů se vydala stejným směrem).  

- Představení záměru společnosti AV Media a.s. týkající se projektu „Standard distančního vzdělávání 
na ZŠ“, jehož cílem je vytvoření uživatelsky jednoduchého prostředí pro učitele, příjemného a 
normálního školního prostředí pro žáky ve třídě i doma (více podkladový materiál, který bude všem 
členům Pracovní skupiny zaslán elektronickou poštou v průběhu setkání).  

 

- Doporučení technického vybavení na podporu a zkvalitnění distanční výuky v ZŠ na území ORP 
Uherské Hradiště, které by bylo pro ZŠ užitečné a které by mohlo být pořízeno z prostředků projektu 
MAP II s ohledem na jeho volné disponibilní finanční prostředky: 

o Bezdrátový reportážní set s mikrofonem - pořizovací cena cca 5.000 Kč. 
o PTZ Kamera - pořizovací cena cca 11.000 Kč. 
o Výše uvedené sety jsou plně kompatibilní se všemi druhy interaktivních tabulí a s 

konferenčními aplikacemi Zoom, MS Teams, Skype, Google Meets i Hangouts. 
- Poděkování za pozornost, v případě potřeby je možné se na pana Mlčáka obrátit. 
 
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Poděkování panu Mlčákovi za cenné informace, které nám pomohou v rozhodování s tím, že 

definitivní rozhodnutí proběhne nejpozději do května 2021, kdy bude známa konkrétní disponibilní 
alokace volných finančních prostředků s ohledem na to, zda město Uherské Hradiště zrealizuje či 
nikoliv všechna plánovaná pracovní setkání a vzdělávací semináře pro ředitele a pedagogy škol a 
školských zařízení správního obvodu Uherské Hradiště.  

Bod 2. Předložení zpracovaného návrhu žádosti do MAP III 

Popis:  
Bc. Gregorová, manažer pro Implementaci MAP, Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu 
MAP II: 
- Seznámení s aktuálním stavem přípravy projektové žádosti projektu MAP III ORP Uherské Hradiště 

(dále jen „projekt MAP III“) s cílem podání žádosti na projekt MAP III na jaře 2021: 
o V současné době je projektová žádost založená v systému ISKP14+ z důvodu nutnosti 

vygenerování formuláře Souhlas školy se zařazením do MAP III (dále jen „Souhlas“) coby 
jedné z povinných příloh. 

o Byl vytvořen dopis, kterým byli osloveni, dle platné Metodiky tvorby místních akčních plánů 
Postupy MAP III, všichni ředitelé škol a školských zařízení ve správním obvodu území 
Uherské Hradiště vč. jejich zřizovatelů s žádostí o zaslání stanoviska (souhlasného i 
nesouhlasného) o zapojení se do připravovaného projektu MAP III. 

o V současné době probíhá sběr Souhlasů se zapojením do pokračování projektu MAP III: 
 K dnešnímu dni máme zpětnou vazbu od 46 ZŠ, MŠ a 1 DDM, kteří souhlasí se 

zapojením do projektu MAP III. 
 Školy, od kterých nemáme zpětnou vazbu, byly dne 9. 11. 2020 opětovně osloveny 

s připomenutím a žádostí o zaslání vyplněného Souhlasu, a to i v případě nezájmu 
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školy a školského zařízení o zapojení se do připravovaného projektu MAP III.  
 Takto vymezené území projektu MAP III bude předloženo ke schválení Regionální 

stálé konferenci Zlínského kraje (dále jen „RSK“), která bude zasedat v prosinci 2020 
a dále pak v lednu a únoru 2021. 
 

Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Doplnění informace, že je plánováno osobní jednání s předsedou MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., o 

výsledcích a závěrech z toho jednání bude realizační tým projektu i Pracovní skupina informována. 
- Doporučení předložit RSK ke schválení vymezené území projektu MAP III na jejím únorovém 

zasedání.  

Závěr / úkol:  
Pracovní skupina bere na vědomí: 
- Informace k přípravě projektové žádosti na pokračování projektu MAP III. 

Bod 3. Materiální pomoc školám a školským zařízením na podporu distanční výuky 

Popis:  
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Projednání možností materiální pomoci školám a školským zařízením na podporu distanční výuky: 

o S ohledem na informace prezentované panem Mlčákem ze společnosti AV Media, a.s. se jeví 
jako vhodné a pro školy velmi přínosné pořízení bezdrátového mikrofonu a PTZ kamery 
(nikoliv notebooků a tabletů, na jejichž nákup získaly školy v roce 2020 finance z MŠMT) 
z rozpočtu projektu MAP II, samozřejmě s ohledem na volné disponibilní finanční prostředky 
projektu MAP II. V případě, že budou realizovány všechny plánované aktivity města Uherské 
Hradiště, bude výše volných disponibilních prostředků z rozpočtu projektu MAP II malá. 
Vzhledem k blížícímu se konci fyzické realizace projektu MAP II (listopad 2021) a s ohledem 
na administrativní procesy bude nezbytné pořídit technické či materiální vybavení v co 
nejkratším možném termínu.   

- Návrh zapojit jednotlivé Pracovní skupiny projektu MAP II (Čtenářská gramotnost, Matematická 
gramotnost, Rovné příležitosti a Předškolní vzdělávání vč. Pro financování) a v lednu 2021 je oslovit 
s žádostí o sběr konkrétních námětů, návrhů a tipů na materiální podporu škol a školských zařízení 
(např. nákup technického vybavení, výukových materiálů, pomůcek či publikací) ve vazbě na 
smysluplné využití volných disponibilních finančních prostředků projektu MAP II. Tento sběr námětů 
bude realizačním týmem projektu vyhodnocen a předložen Pracovní skupině Pro financování 
k projednání.  

- Zahájení diskuse. 
 
Bc. Gregorová, manažer pro Implementaci MAP: 
- Doplnění informace ze společných setkání MAPů, že stávající přístup MŠMT spočívá v plné podpoře 

smysluplného využití uvolněných finančních prostředků projektu MAP, které byly původně alokované 
na plánované aktivity, jež byly zrušeny z důvodu omezením v souvislosti s pandemií Covid-19. 

- Sdělení základního poznatku z konference ze dne 10. 11. 2020 zaměřené na online vzdělávání 
pomocí G SUITE, který se týká shody všech přednášejících i účastníků na budoucím směru 
spočívajícím v postupné elektronizaci výukových materiálů coby základního standardu vzdělávání. 

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

- Jako nejvíc přínosné považuje pro všechny ZŠ pořízení bezdrátových mikrofonů.  
 
Mgr. Kordula, ředitel ZŠ F. Horenského, Boršice, p.o.: 
- Upozornění, že je nutné s ohledem na poměrně vysoké pořizovací náklady (celkem za pořízení PTZ 

kamery a bezdrátového mikrofonu se jedná o částku ve výši cca 16.000 Kč za jeden set) zvážit 
skutečnou využitelnost pořízení jakéhokoliv technického vybavení. Vzhledem k tomu, že stávající 
vybavenost škol je dost velká, je nezbytné pořídit takové vybavení, které bude mít pro danou školu 
skutečný smysl a význam, a to pokud možno v co nejkratším časovém horizontu, protože v současné 
době je technická podpora výuky na dálku pro školy prioritním tématem k řešení. 
 

Mgr. Pikner, ředitel ZŠ Polešovice, p.o.: 
- Doplnění, že dle stávajících zkušeností je nejdůležitější kvalitní připojení a stabilní počítač příp. 

kvalitní tablet s operačním systémem Android (pohybujeme se v pořizovací ceně kolem cca 5.000 
Kč). ZŠ Polešovice využívá platformu Google Classroom, která je zdarma, jednoduchá, plně funkční a 
zcela dostačující, žáci mají účty ve školské doméně, takže se předchází neoprávněným vstupům do 
výuky někoho zvenčí. 
 

Mgr. Malovaná, ředitel projektu MAP II: 
- S ohledem na stávající situaci ve vazbě na pandemii Covid-19 je nutné vzniklé problémy v souvislosti 

s rušením plánovaných aktivit a nečerpáním rozpočtu projektu MAP II řešit, nicméně je důležité 
upozornit na skutečnost, že nelze z projektu MAP II pořizovat technické zařízení, které musí být 
v evidenci majetku MAS Staroměstsko, z.s. (vysoká administrativní zátěž), pořízení výukových 
materiálů či publikací do škol, které nemusí být v evidenci majetku MAS Staroměstsko, z.s., není 
problém.  

 
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Uzavření diskuse s tím, že Pracovní skupina si v současné době udělala rámcovou představu o všech 

nabízejících se možnostech pomoci školám a školským zařízením v oblasti materiálního a 
technického vybavení.  

- Pracovní skupina rozhodne v oblasti pořízení materiálního a technického vybavení škol a školských 
zařízení na začátku roku 2021 (únor/březen 2021), kdy budou k dispozici konkrétnější informace, jak 
co se týče volných disponibilních finančních prostředků projektu MAP II, tak výsledků sběru námětů, 
návrhů a tipů ze strany jednotlivých Pracovních skupin projektu MAP II.  

 
 
Z diskuse k tomuto bodu programu vyplynuly následující závěry a doporučení Pracovní skupiny: 
- Doporučení oslovit v lednu 2021 jednotlivé Pracovní skupiny projektu MAP II s žádostí o sběr 

konkrétních námětů, návrhů a tipů na materiální podporu škol a školských zařízení. 
- Rozhodnutí Pracovní skupiny v oblasti pořízení materiálního a technického vybavení škol a 

školských zařízení proběhne na začátku roku 2021, kdy budou k dispozici konkrétnější informace. 

Závěr / úkol:  
Pracovní skupina schvaluje: 
- Zapojit jednotlivé Pracovní skupiny projektu MAP II do sběru námětů, návrhů a tipů na 

materiální podporu škol a školských zařízení. 
 

Pracovní skupina ukládá: 
- Realizačnímu týmu projektu MAP II zrealizovat sběr námětů, návrhů a tipů jednotlivých 

Pracovních skupin projektu MAP II na materiální podporu škol a školských zařízení na území 
ORP Uherské Hradiště zapojených do projektu MAP II.  

 
Úkol: 
- Sesbírat náměty, tipy a návrhy jednotlivých Pracovních skupin projektu MAP II na materiální podporu 

škol a školských zařízení na území ORP Uherské Hradiště zapojených do projektu MAP II a předložit 
výsledky sběru Pracovní skupině k projednání. (Z: Realizační tým projektu, T: 26. 2. 2021). 

Bod 4. Různé 

Popis:  
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Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Informování o realizaci dvou webinářů, a to: 

o Webinář na téma Kompetence ředitele nejen v době koronakrize a nastavení pravidel pro 
distanční vzdělávání, který se konal dne 22. 10. 2020 

 Lektoři: Mgr. Jiří Holý, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje – Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Mgr. Martin Borský, metodik 
distanční výuky. 

 Třetina přihlášených účastníků webináře byla zcela mimo území ORP Uherské 
Hradiště (jednalo se o účastníky v rámci celé ČR). 

o Webinář města Uherské Hradiště (partnera projektu MAP II) na téma Aktuální legislativní 
změny v oblasti školství a pracovně – právní oblasti, který se uskutečnil dne 4. 11. 2020. 

 Lektoři: Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlégrová. 
 Vysoká účast ze strany ředitelů škol a školských zařízení ve správním obvodu 

Uherské Hradiště. 
 

L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Předání aktuálních informací k připravovanému zasedání Řídícího výboru projektu MAP II (dále jen 

„Řídící výbor“), které se z důvodu aktuálního vývoje epidemiologické situace v souvislosti s pandemií 
Covid-19 uskuteční korespondenční formou: 

o Podkladové materiály budou členům Řídícího výboru zaslány dne 12. 11. 2020. 
o Členové Řídícího výboru mohou zaslat připomínky, návrhy a náměty do 20. 11. 2020. 
o Realizační tým projektu zpracuje vypořádání k zaslaným připomínkám a zašle Řídícímu 

výboru do 25. 11. 2020. 
o Elektronické hlasování členů Řídícího výboru prostřednictvím vyplněných a podepsaných 

hlasovacích lístků bude probíhat od 26. 11. 2020 do 4. 12. 2020. 
o Následně bude vyhotoven zápis z korespondenčního hlasování, který bude zaslán všem 

členům Řídícího výboru elektronickou poštou. 
- Informování o přesunu plánovaného anketního šetření k prověření zájmu škol a školských zařízení 

zapojených do projektu MAP II o workshop Agentury pro sociální začleňování pod názvem Co s nimi? 
na jaro 2021. Realizace workshopu bude závislá na aktuálním vývoji epidemiologické situace 
v souvislosti s pandemií Covid-19 v daném období, workshop není vhodné vzhledem k jeho 
interaktivní povaze, realizovat online. 

 
Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu MAP II: 
- Seznámení s výsledky anketního šetření k prověření zájmu škol a školských zařízení o akreditovaný 

vzdělávací kurz Ředitel koučem: 
o Anketní šetření probíhalo od 22. 9. 2020 do 7. 10. 2020, byly osloveny všechny ZŠ na území 

ORP Uherské Hradiště zapojené do projektu MAP II. 
o Návratnost anketního šetření činila pouhých 3,5% (tj. pouze 2 školy se do šetření zapojily), 

přičemž žádná škola neprojevila o nabízený vzdělávací kurz zájem. 
o Důvodem nízké návratnosti je nevhodné načasování oslovení škol a školských zařízení ve 

správním obvodu ORP Uherské Hradiště. Anketní šetření bylo spuštěno v době zahájení 
mimořádných opatřeních spojených s uzavíráním škol a jejich přechodem na distanční výuku 
v důsledku zvyšujícího se nepříznivého vývoje epidemiologické situace v souvislosti s 
pandemií Covid-19. Školy řešily mnohem závažnější problémy, současně tak všechny 
naplánované vzdělávací akce a semináře na osobní úrovni byly v době probíhající ankety 
postupně rušeny, tudíž je pravděpodobné, že i tento vzdělávací seminář nebyl pro ředitele 
škol prioritní. 

- Doplnění, že proběhlo oslovení Mgr. Sehnala, ředitele ZŠ Svitavy, s cílem zajištění semináře příp. 
webináře na téma Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, který předběžně přislíbil 
svoje zapojení do přípravy a realizace semináře/webináře. 

Diskuse: 
Z diskuse k tomuto bodu programu vyplynuly následující závěry a doporučení Pracovní skupiny: 
- Z důvodu nízké návratnosti doporučuje Pracovní skupina na jaře 2021 znovu oslovit školy a školská 

zařízení na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojeny do projektu MAP II, a prověřit 
prostřednictvím anketního šetření jejich zájem o vzdělávací kurz Ředitel koučem. 

Závěr: 
Pracovní skupina bere na vědomí: 
- Informace k připravovaným aktivitám v rámci naplňování klíčových aktivit projektu MAP II.   
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Pracovní skupina schvaluje: 
- Znovuoslovení škol a školských zařízení na území ORP Uherské Hradiště zapojených do 

projektu MAP II s prověřením jejich zájmu o akreditovaný vzdělávací kurz Ředitel koučem, a to 
na jaře 2021.  

 
Pracovní skupina ukládá: 
- Realizačnímu týmu projektu MAP II na jaře 2021 opětovně odeslat školám v území anketní 

šetření k prověření jejich zájmu o vzdělávací kurz Ředitel koučem. 
 

Úkol: 
- Znovu odeslat školám v území anketní šetření k prověření zájmu o vzdělávací kurz Ředitel koučem.. 

(Z: Realizační tým projektu, T: 31. 3. 2021). 

Bod 5. 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 se uskuteční v roce 2021 s tím, že 

konkrétní termín a místo konání budou s dostatečným předstihem upřesněny. 

 
 
 
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. 


