
 

   
 

 

Zápis z workshopu odborných garantů projektu  

Implementace KAP JMK II 

 
 

Datum :  27.04.2022 - 28.04.2022  

Čas : 27.04.2022 09:00 – 19:00, 28.04.2022 09:00 – 15:00 

Místo konání : v prostorách partnera č. 11, Středního odborného učiliště a střední 
odborné školy SČMSD, Znojmo, s. r. o. a partnera č. 26, Střední odborné 
školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové organizace a v prostorách areálu 
Louckého kláštera 

Účastníci : viz prezenční listina 

Téma : Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností 

 

Program dne 27.04.2022  

1. Zahájení, aktivity RT JMK 
• Zhodnocení projektu za 1.-3.MO 

• Úkoly a pokyny pro další období 

2. Příklady dobré praxe – P11 
Rukodělná činnost – Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. 

3. Tematicky zaměřená prohlídka Znojmo 

Odborná přednáška s návštěvou Louckého kláštera  

4. Individuální konzultace výstupů projektu s partnery 

 

Program dne 28.04.2022  

1. Příklady dobré praxe – P26 
Rukodělná činnost – Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvkové organizace  

2. Vyhodnocení, diskuse 
Závěr 

 

27.04.2022 

AD1) Aktivity RT projektu iKAP JMK II 
Zástupci RT projektu iKAP JMK II za Jihomoravský kraj zhodnotili naplňování vytýčených cílů 
projektu a realizaci klíčových aktivit za 1.-3. MO a připomenuli důležité termíny pro 4. MO.  
V závěru byli účastníci seznámeni se záměrem zpracování výstupů a výsledků projektu všemi 
partnery za celý projekt do publikace. 
Blíže viz prezentace v příloze.  
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Mgr. Radmila Schätzelová doplnila informace o průběžném čerpání rozpočtu za 1.-3. MO a 
upřesnila termíny a požadavky pro vykazování výdajů. Blíže viz prezentace v příloze. 
 
 
AD2) Příklady dobré praxe – P11 
Partner 11 – Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. připravil ukázku 
své činnosti na pěti pracovištích: 

1. Štěstí přeje připraveným. Poznej svět nevidomých 

2. Minikavárna aneb jak může káva chutnat 

3. Balení a aranžování – příprava dárků pro různé příležitosti 

4. Kosmetické služby – co všechno pro nás znamená kosmetika 

5. Příklady dobré praxe – co vše umíme 

 

Účastníci workshopu si vybrali dvě z nabízených aktivit, na kterých se postupně vystřídali. 
 

AD3) Tematicky zaměřená prohlídka Znojmo, Odborná přednáška s návštěvou Louckého 
kláštera  
Odborná přednáška o historii a nových trendech ve vinařství na Znojemsku, která byla spojena 

s prohlídkou Louckého kláštera, tematicky navázala na prohlídku Znojma. Výklad při prohlídce 

Znojma zabezpečily studentky partnera 11 oboru Cestovní ruch. 

 

28.04.2022 

AD1) Příklady dobré praxe – P26 
Partnera 26 – Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové organizace  

1. Pečení pro radost  

2. Jarní vazačství a aranžování (sesazování sukulentů) 

3. Chemie v praxi – pokusy pro každého 

4. Výroba sýrů s ochutnávkou 

5. Opravárenské pracoviště (odborné učebny, trenažér na výuku autoškoly) 

6. Zemědělská technika včetně kovářské práce 

 

Účastníci workshopu si vybrali dvě z nabízených aktivit, na kterých se postupně vystřídali a 
vyzkoušeli svou dovednost a zručnost. 
 
 
Přílohy zápisu: 
Prezentace – Aktivity o projektu_MI RT JMK 
Prezentace – Finanční část 27042022 
 
 
V Brně dne 02.05.2022 
Zpracoval: Ing. Radomír Pernica 


