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Zápis z otevřeného setkání členů PS financování MAP III ORP Bučovice 

 

Datum a čas konání: 6. 10. 2022 od 17:00 do 19:00 hod.  

Místo konání: Obřadní síň Městského úřadu Bučovice, Jiráskova 502 

Přítomní členové: 

Hana Tomanová, MAS Slavkovské bojiště 
Vladislava Vaněčková, MAS Slavkovské bojiště 
Eva Kreizlová, MAS Slavkovské bojiště 

Přizvaní zástupci NNO, dle prezenční listiny 
 

Omluveni:  

Jaroslav Hejný, ZŠ a MŠ Brankovice 
Jan Kauf, MAS Slavkovské bojiště 

 
Zahájení 

Setkání členů všech pracovních skupin zahájila E. Kreizlová. Přítomné přivítala a představila projekt 

MAP Bučovice. Uvedené setkání bylo zahrnuto do evaluačního plánu. Přítomným účastníkům byl 

rozdán evaluační dotazník.  

 

Aktuální a připravované dotační programy 

Hana Tomanová uvedla základní přehled poskytovaných investičních i neinvestičních dotační programy 

poskytovaných od různých subjektů i vyhlašovaných MAS. Popsala rozdělení území ORP Bučovice a její 

příslušnost k jednotlivým MAS, a to MAS Slavkovské bojiště a MAS Vyškovsko. Další informace viz 

prezentace jako příloha zápisu.  

V rámci diskuse odpovídala na otázky ohledně možného čerpání prostřednictvím jednotlivých MAS 

včetně konkrétních doporučení.   

 

Diskuse a komunitní plánování 

Po vystoupení H. Tomanové znovu E. Kreizlová otevřela téma MAP Bučovice a popsala možné aktivity 

v plánovací fázi projektu, jako přípravné na implementační. Vyzvala přítomné ke spolupráci a 

k návrhům aktivit pro akční plán 2023.  

Účastníci diskutovali a plánovali možné aktivity k realizování. Ze strany přítomných zaznívala potřeba 

návratu k vesnickému typu vzdělávání za využití místních znalců, ať už formou obnovení školních 

zahrad, vytvoření přírodních bylinkových zahrádek. Upřednostňovali posílení praktických dovedností a 

manuální zručnosti u dětí i žáků formou většího posílení praxe oproti mechanickému učení.  
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Mezi další témata, které je vhodné zapracovat do akčních plánů MAP patří všestranný rozvoj dítěte, 

samostatné rozhodování, vedení k zodpovědnosti a kreativita.  

Mezi nezbytné v dnešní době patří dle názoru zástupců NNO IT dovednosti, výuku cizích jazyků a 

finanční gramotnost. Vedle posílení rozvoje matematické gramotnosti vidí zástupci NNO také potřebu 

zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti, a to nejenom formou čtení. Každopádně ale doporučují 

spolupráci s obecními knihovnami.  

Zástupci NNO považují za velmi důležité mít době vybavené školy a školská zařízení z pohledu interiéru, 

ale i exteriéru. Důraz kladli na vybavení škol – hracích prvků ve školkách, odpočinkových zón, vhodného 

a kvalitního počítačového vybavení.  

Mezi žádanými tématy ke zpracování v MAP se objevovala téma bezpečnosti ve všech jeho pohledech, 

ať už z hlediska dopravy, či bezpečnosti jedinců.  

Účastníci z řad rodičů vítají do plánu zahrnout informování a vzdělávání pro rodiče, ať už například 

formou přednášek v implementační fázi projektu, nebo formou kulatých stolů na zadané téma, 

popřípadě jednání otevřených pracovních skupin.  

Mezi uvedenými tématy zaznívalo téma vztahů rodič – dítě, společné programy na upevnění zdravého 

všestranného rozvoje dítěte, v MŠ například „Začít spolu“, Respektovat a být respektován apod.  

 

Výstup, návaznost na cíle MAP III ORP Bučovice  

Setkání úzce navazuje na cíle MAP v oblasti komunitního plánování, a to zejména v oblasti vytvoření 

stabilní platformy pro otevřenou komunikaci mezi všemi aktéry vzdělávání pro to, aby žáci dosahovali 

maximálních vzdělávacích úspěchů.  

Mezi cíle projektu také patří zvyšování informovanosti veřejnosti o konkrétních inovacích v regionálním 

školství, podpora komunitního plánování a připravenosti projektů spolupráce v území.  

Infografika ze setkání bude zveřejněna na FB profilu projektu pro využití rodičů a široké veřejnosti.  

Setkání bylo vyhodnoceno jako přínosné. Realizační tým obdržel potřebné informace a stanoviska NNO 

pro tvorbu Akčních plánů MAP Bučovice.  

 

 

Závěr 

E. Kreizlová vyzvala přizvané ředitelky a učitelky mateřských škol o vyplnění evaluačního dotazníku, 

v souladu s Evaluačním plánem MAP. O dalším setkání budou členové informováni. 

 
Zapsala Eva Kreizlová. V Bučovicích 6. 10. 2022. 
 
 
Příloha: Dotační programy, aktuální a připravované - prezentace 
 
 
 


