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Zápis  
z „Výjezdní konference MAP“ 

 pro Hlučínsko východ a Hlučínsko západ 
 
 

Místo a čas konání: Malá Morávka (Hotel Brans), 21. 4. 2017, zahájení 9:00 

Seznam účastníků: vizte prezenční listinu  

 
 
Úvodního slova se ujala p. Quisková z MAS Hlučínsko, která opětovně poděkovala za účast na 

výjezdní konferenci MAP a představila témata (oblasti) diskuze. První téma se zaměřovalo na 

to, co schází regionu Hlučínska, tj. aktivity nad rámec jedné školy. Příkladem bylo stran p. 

Quiskové uvedeno – provizorně označené – komunitní centrum, resp. starší budova o 2-3 

místnostech (místnost pro děti, stodola). Stěžejní by v tomto případě byla spolupráce 

s místními řemeslníky (děti by měly možnost vyzkoušet si stará řemesla) a výrobci 

regionálních produktů. P. Quisková rovněž doplnila možnost dětí podílet se na rozličných 

projektech. Na uvedené reagoval p. Muczka, místostarosta města Kravaře a předseda ŘV 

s poznámkou, že podstata je naplňována prostřednictvím různých akcí, trhů a jarmarků 

v průběhu roku, proto není dle jeho názoru potřeba přímo k těmto aktivitám určená budova. 

Alternativně tak byla stran p. Fischera, manažera z MAP pro Hlučínsko východ, p. Quiskovou 

a p. Lokočem z MAS Hlučínsko zmíněna možnost zřízení mobilní učebny. Pan Radim Lokoč 

připomněl, že aktuálně vznikají metodické materiály a listy s názvem Příroda a krajina 

Hlučínska, v rámci tématu udržení a rozvoj regionální identity a místní historie jsou 

k dispozici (na celostátní úrovni) krátká videa a řada rozhovorů s pamětníky (Muzeum 

Hlučínska), jež jsou tematicky kategorizovány a dají se tak upravit pro regionální potřeby. 

Podobně jako u tématu „příroda“ mohou vzniknout materiály zaměřené na dějepis / 

vlastivědu. Paní Quisková tak první bod uzavřela poznámkou, že spolupráce škol může být 

směřována na vybudování mobilní učebny či vzájemné poskytování / výměnu materiálů, jež 

vznikly na půdě jednotlivých škol.  

 

Druhá oblast se dotkla toho, jak financovat potřeby v regionu. Úvodní diskuzní otázka se 

týkala nastavení financí v obecních rozpočtech na podporu škol a školských zařízení. Slova se 

za přítomné zřizovatele ujal p. Štefek, starosta města Dolní Benešov, jenž uvedl, že se obec 

vždy snaží dohodnout s danou MŠ / ZŠ, snaží se zajistit prostředky na (aktuální) potřeby škol. 

Připomněl, že má každá obec ve svém rozpočtu vymezeny položky na provoz a investice 
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mateřských a základních škol, přičemž se rozpočet přizpůsobuje požadavkům z jejich stran. 

Požadavky, jak doplnil, však mají být reálné a smysluplné. Uvedená slova podpořil rovněž 

pan Toman, starosta obce Oldřišov. 

 

Na otázku paní Quiskové, jak by bylo (finančně) možné podpořit spolupráci v oblasti 

regionálního vzdělávání, reagoval p. Smolka, starosta obce Vřesina. Uvedl, že každá obec 

přispívá určitou částkou do rozpočtu (dobrovolného svazku) Sdružení obcí Hlučínska (dále 

SOH), nabízí se tak možnost financování regionálních aktivit touto cestou, přičemž požadavky 

musí vycházet ze strany a zájmu škol v mikroregionu. Stejně jako p. Smolka rovněž p. Štefek 

podotkl, že v případě škol neexistuje na mikroregionální úrovni společný „orgán“, pozice 

(jakéhosi) koordinátora vzdělávacích aktivit. P. Quisková tento bod v diskuzi doplnila o 

možnost zřízení Sdružení ředitelů škol, jež by se mohli scházet na formální i neformální 

rovině. Na slova p. Quiskové navázal p. Všetečka, ředitel ZŠ Hlučín-Rovniny. Podotkl, že dnes 

již existuje řada projektů „na sdílení“ a rezervu (obecně) spatřuje spíše v tom, více 

prezentovat a zřizovatele seznamovat s konceptem moderního vzdělávání. Dodal, že se dnes 

děti „tlačí na výkon“, vnější motivaci a obecně shledává špatně nastavený systém. P. 

Ruhswurm, manažer MAP pro Hlučínsko východ reagoval na uvedené s poznámkou, že ne 

všechny školy jsou zapojeny v těchto (a tolika) projektech jako ZŠ Hlučín-Rovniny (poznámku 

p. Všetečky tak nelze generalizovat), rozdíly jsou ve velikostech škol, roli hraje přirozeně 

osobnost (a aktivita) ředitele a pedagogů. Připomněl, že bychom měli v tuto chvíli 

opomenout téma „systémovosti“ a zaměřit na skutečnosti, které lze reálně ovlivnit. Dále 

přítomné stručně seznámil s konceptem návazného projektu MAP II. K diskuzi připojila 

poznámku p. Vyhlídalová, ředitelka ZŠ Hlučín, Generála Svobody s tím, že moderní vzdělávání 

je jedna věc a příprava dětí a žáků na praktický život věc druhá – a to, dle jejího vyjádření, 

schází.  

 

V diskuzi dále zaznělo, že se zvyšuje tlak a požadavky na vzdělávání učitelů, v současné době 

probíhají kurzy v rámci tzv. šablon, současně jsou realizovány vzdělávací aktivity v rámci 

MAP, některé MŠ / ZŠ jsou zapojeny i v dalších projektech. Dále se přítomní dotkli tématu 

dvouletých dětí v mateřských školách i tématu inkluze, zvláště faktu řady souběžných změn, 

jak podotkla p. Postulková, ředitelka MŠ Petra z Kravař. Rovněž poukázala na neustálé 

předělávání školního plánu a stejně jako pan Smolka, starosta obce Vřesina se přiklání 

k tomu, aby p. ministryně „nevypouštěla návrhy najednou“ a více dbala názorů zaznívajících 

tzv. zespodu, zároveň aby nebyly přehlíženy názory a podněty stran odborné veřejnosti. P. 

Muczka k danému bodu diskuze podotkl, že MŠMT v zásadě reaguje na podněty a potřeby 

mladých rodin – také vyjadřuje jistou obavu, ale je si vědom, že změny ve školství jsou do 
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jisté míry navázány na změny, resp. vývoj ve společnosti a to, co do té doby fungovalo 

a funguje je (musí být) modifikováno.  

 

Pan Všetečka v této souvislosti navrhl, aby Místní akční plány rozvoje vzdělávání v daných 

územích představovaly „orgán, který umí něco prosadit“, k čemuž se přítomní přiklonili. Jak 

dodal, je záhodno nalézt cestu, jak prosazovat závěry, podněty a názory rezonující na setkání 

a jednání orgánů MAP. P. Paverová, manažerka MAP pro Hlučínsko západ zmínila, že např. 

k iniciaci dopisu p. ministryni školství ohledně dvouletých dětí (a návazných změn) 

v mateřských školách zaslaný stran SOH přispěly právě závěry z jednání pracovní skupiny 

Předškolní vzdělávání. Následně předala slovo p. Osmančíkové, referentce SOH, která 

přítomné seznámila stručně s obsahem a (vágní) odpovědí paní ministryně.  

 

Poslední tematická oblast se dotkla možností čerpání peněz z IROP (výzvy MAS Hlučínsko / 

výzvy SCLLD). Slova se ujal p. Lokoč z MAS Hlučínsko, který přítomné seznámil s obecnými 

informacemi, podporovanými oblastmi a typy projektů, alokovanou částkou i ilustrativními 

příklady. Podstatná, jak uvedl, je sounáležitost s MAP. Závěrem zmínila p. Quisková dotační 

informace zasílané via e-mailovou komunikaci zapojeným aktérům vzdělávání i možnost tyto 

nalézt souhrnně na webu MAS Hlučínsko. P. Smolka v této záležitosti kvitoval barevné 

rozlišení a vždy zmíněný účel dotace v souborech zasílaných na obce a školy. 

 
 

 
 

Zapsala a zpracovala: Hana Paverová 
 
 
 
 
Velké Hoštice, dne 25. 4. 2017                                         
……………………………………… 

Ověřovatel(ka) zápisu 
 
 
 
 

 


