
Zápis ze schůzky se zástupci SOŠG a ZŠ působících na území  

MAS Staroměstsko 
 

 
 

 Přítomni:   Bc. Hana Malovaná, Ing. Jaromír Stejskal, Ing. Ludmila Vránová, 
   zástupci ZŠ a SOŠG dle prezenční listiny 
 

 Čas a místo konání: 11.6. 2014, MěÚ Staré Město 
 

 
 1.  Úvod - představení MAS Staroměstsko  
 

 Bc. Hana Malovaná přítomným představila MAS Staroměstsko, seznámila je 
 s možnostmi čerpání prostředků z EU v období 2014 - 2020  a ukázala příklady  

 čerpání sousední MAS Buchlov v minulých letech.     
   
 2.  Strategie MAS  

  
 Ing. Jaromír Stejskal seznámil přítomné s důvody proč se zpracovává strategie rozvoje 

 MAS a její přínos pro zúčastněné. Je hotova analytická část, je třeba zpracovat 
 návrhovou část a proto potřebujeme podněty k rozvoji území MAS Staroměstsko,  
 mimo jiné i  od zástupců škol působících na území MAS.    

  
 

 3.  Představení účastníků, řízená diskuse - co účastníci od MAS očekávají, záměry 
 

 SOŠG Staré Město (Mgr. Martin Zábranský, zástupce ředitele): 

 
- úprava areálu školy pro odborné vzdělávání studentů (např. oprava 

původních skleníků pro využití k výuce) 
- rozšíření stávajícího arboreta (možnost využití pro příležitostnou výuku ZŠ) 
- dodají další návrhy projektů 

 

 ZŠ Staré Město (Mgr. Josef Jurnykl, ředitel školy, Jaroslava Kučová, zástupkyně 

ředitele školy ): 
 

- opravy odborných učeben (jazykové učebny, počítačové učebny, učebny 
fyziky a chemie dílny, kuchyňka,) 

- možnost spolupráce s ZŠ Nedakonice (1.stupeň) při zapůjčení odborných 

učeben (dílny, kuchyňka) pro možnost příležitostné výuky 
- úprava venkovního hřiště pro výuku TV, oprava sportoviště u školy 

- předán soupis dalších návrhů 
 

 ZŠ Polešovice (Mgr. Radim Pikner): 

 
- opravy odborných učeben (jazykové učebny, počítačové učebny, učebny 

fyziky a chemie dílny, kuchyňka,) 
- dodají další návrhy projektů 

 



 ZŠ Nedakonice (Mgr. Kateřina Burdová, ředitelka školy): 

 
- možnost spolupráce se školami v rámci MAS Staroměstsko (příležitostné 

zapůjčení učeben odborné výchovy k realizaci různých projektů, využití 
areálu SOŠG - arboreta) 

- podpora kurzů cizích jazyků pro občany obce v rámci dalšího vzdělávání 
dospělých 

- oprava tělocvičny, sportoviště u školy 

 
 4. Závěr  

                  
Bc. Hana Malovaná poděkovala přítomným za účast na dnešní schůzce. 
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