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Zápis z jednání pracovní skupiny  

„rozvoj kulturního povědomí a rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí“ 
v rámci projektu Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov,  

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008595 
 
Dne 22. 10. 2018 od 14:00 proběhlo jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) na téma „rozvoj 
kulturního povědomí a rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí“ ve výstavním sálu Kulturního 
klubu Duha v Prostějově. 
 
Přítomni:  
 
Členové PS: Fialová Monika, Mgr. 

Gazdag Ladislav 
Hlaváčová Zlata, Mgr. Mgr. 
Kubíčková Regina, Mgr. 
Novotná Bohuslava 
Růžičková Lenka 
Šálková Jitka 
Šimoňák Marek, Mgr. 

 
Zástupci RT: Lenka Štěpánková, Ing. 

Miroslava Zapletalová, Ing. 
Marta Husičková, Mgr. 

 
Program:  

1. Prezence a představení účastníků 
2. Obsah práce pracovní skupiny 
3. Stručné představení projektu MAP 
4. Tipy na rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu 
5. Diskuze, závěr 

 
1. Prezence a představení účastníků 
Jednání pracovní skupiny zahájila a vedla Lenka Štěpánková jako patronka PS. Představila se 
přítomným a seznámila je s hlavní manažerkou projektu M. Zapletalovou a předsedkyní Regionu 
HANÁ, z.s. M. Husičkovou. Dále požádala členy PS o vzájemné představení se: 

- Jitka Šálková, spoluzakladatelka Zlaté farmy ve Štětovicích (=navrací hanácké tradice), 
pracovala v centru volného času ve Vrbátkách, zakladatelka senior klubu. 

- Ladislav Gazdag, ředitel ZUŠ Němčice nad Hanou, cca 700 žáků od 5 let do dospělosti, úzce 
spolupracují s NNO – Dechový orchestr a Klub přátel ZUŠ. Právě proběhly výchovné 
koncerty pro žáky ZŠ v hale v Němčicích nad Hanou (účast cca 500 žáků). 

- Marek Šimoňák, ředitel ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova, dříve ředitel gymnázia, aprobace 
dějepis, člen spolku moderní historie, zkušenosti z natáčení dokumentů se studenty (uvedené 
Českou televizí), tvorbou aplikací a realizoval rozhovory studentů s prarodiči.  

- Zlata Hlaváčová, učitelka I. stupně ZŠ Velký Týnec, aprobace I. stupeň ZŠ a německý jazyk. 
Na mateřské založila baby klub, podněcuje kulturní život, zavádí kulturní akce do života obce. 

- Regina Kubíčková, zástupkyně ředitele ZŠ Přemyslovice – aprobace matematika, chemie. ZŠ 
„bojuje“ o každého žáka (i Romské etnikum), škola na výjimku.  
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- Monika Fialová, učitelka II. stupně ZŠ Palackého Prostějov, aprobace biologie, tělesná 
výchova. Pořádá sportovní turnaje. 

- Lenka Růžičková, zástupkyně ředitele MŠ Partyzánská Prostějov a vedoucí učitelka 
odloučeného pracoviště MŠ A. Krále. Spolupracuje s okrašlovacím spolkem města Prostějova. 

- Bohuslava Novotná, vedoucí stravovny MŠ Nezamyslice, zástupkyně vedoucí národopisného 
souboru Pantlék, aktivní členka Farnosti Nezamyslice (pořádání sešlostí, táborů), kronikářka 
obce, farnosti i Pantléku.  

- Bednářová Hana, ředitelka MŠ a ZŠ Blatec se prvního jednání nemohla zúčastnit.  
   
2. Obsah práce PS  
Členové PS byli seznámeni s článkem X. Statutu Řídícího výboru MAP, který se týká pracovních 
skupin. Dále byli obeznámeni s náplní práce a s očekávanými cíli PS. PS po krátké diskuzi 
jednohlasně zvolila svého vedoucího. Vedoucím PS se stal pan ředitel Gazdag. Poté byli členové PS 
seznámeni s povinností vyplňovat výkaz práce za odpracované hodiny. Na příští setkání PS pozval 
všechny členy pan ředitel Šimoňák do své školy v Olšanech u Prostějova. Po krátké diskuzi vedoucí 
PS rozhodl, že se příští setkání uskuteční v týdnu od 19. do 23. 11. 2018. 
 
3. Stručné představení projektu MAP  
Přítomní byli seznámeni s projektem MAP, akčním plánem a jeho plánovanou aktualizací, kterou se 
PS bude v následujících dnech zabývat.  
 
4. Tipy na rozvoj kulturního povědomí a vztahu k místu  
Pan ředitel Šimoňák na základě svých zkušeností navrhl vytvoření aplikace na téma hanácký venkov. 
Například webu s digitálním pexesem, hanáckou galerií pamětních desek (děti a žáci by fotili pamětní 
desky a zasílali) a česko-hanáckého slovníku (každá třída vymyslí slovo do slovníku). 
Paní Šálková navrhla vystavení hanáckého kroje na školách regionu s popisem všech částí. 
 
5. Diskuze, závěr  
Přítomní byli vyzváni, aby zasílali veškeré své tipy, nápady či dotazy e-mailem či telefonicky patronce 
nebo na e-mail PS.   
 
23. 10. 2018 
Zapsala Lenka Štěpánková 


