
 
 

 

Zápis 

2. projektový meeting k projektu 

Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s 
požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva - RegioPlast 2030 

konaný dne 1.7.2020 od 13:30 hod, v zasedací místnosti Technologického inovačního centra Zlín, 
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín. 

 

Přítomní: dle prezenční listiny, viz. příloha 

Program: 

1. Přivítání, organizační záležitosti 

2. Představení nových členů projektového týmu 

3. Internetové stránky projektu  

4. Společné vzdělávání – zaměření a zajištění seminářů, obsazenost 

5. Propagační materiály 

6. Příručka pro učitele – struktura a harmonogram  

7. Změny v projektu  

8. Diskuze 

 

Ad 1) 

Meeting zahájila S. Hustáková. Přivítala přítomné, omluvila neúčast D. Hausnera. Informovala o úpravě 
programu jednání s ohledem na účast prof. Hausnerové a prof. Hudece. 

Ad 2)  

Slovenská plastikářský klastr posílila od června nová projektová manažerka Darina Machovičová, která 
se představila a prezentovala své předchozí zkušenosti z činnosti v SPKlasteru, zejména v rámci 
mezinárodních projektů. 

Tým Plastikářského klastru z.s. je také rozšířen, odborným garantem projektu je Martina Urbanová, 
která se také krátce představila. 

Ad 3) 

Internetové stránky projektu jsou v gesci VP. K. Ikrényiová informovala, že již mají vybraného 
dodavatele. D. Machovičová prezentovala grafické návrhy templates a strukturu internetových 
stránek.  



 
 

Ze čtyř vzorů templates byl společně vybrán vzor č. 4, který bude dále používán pro komunikační 
aktivity projektu. Tento vzor byl zároveň zaslán partnerům projektu. 

Pracovní verze internetových stránek projektu zatím běží na www.regioplast.6f.sk. Partneři 
připomínkovali strukturu stránek, tak aby byla jednodušší a přehlednější. 

Na horní liště zůstanou sekce Úvod, Projekt, Aktuality a Výstupy. Do sekce projekt budou přesunuty 
jako odrážky – aktivity, cílové skupiny, financování, opis projektu. Odstraněn bude Kontakt. 

VP nechá uvedené připomínky zapracovat. 

Všichni partneři zveřejní v průběhu 07/2020 na svých stránkách logo projektu, pod kterým bude po 
ostrém spuštění internetových stránek projektu spuštěn link. Logo projektu bylo všem partnerům 
zasláno. 

 

Ad 4) 

Prof. Hausnerová a prof. Hudec, jakožto garanti společného vzdělávání prezentovali představu 
průběhu školení. 

Cílem školení je předat pedagogům v rámci cílové skupiny využitelné znalosti v oboru plastikářských 
technologií zajímavou a interaktivní formou tak, aby byli schopni je předat svým studentům a probudit 
v nich zájem o studium těchto oborů s mottem „méně je více!“.  

Cílová skupina jsou učitelé 2. stupně základních škol a středoškolští učitelé bez podrobnějších znalostí 
v oboru plastikářských technologií. 

Byl diskutován obsah školení na české straně, viz prezentace. Přítomní se shodli, že by bylo vhodné 
program vzhledem k celkové časové dotaci ještě upravit.  V rámci prvního dne je nezbytné poskytnout 
účastníkům základní přehled ve vybraných oblastech, na který budou následně navazovat case studies 
a praktické ukázky. 

Obsah „Plasty, cirkulárna (obehová ekonomika) a spracovanie/zhodnocovanie odpadu,  Bioplasty vs. 
„konvenčné“ plasty“ se přesune do Nitry, kde v souvislosti s tím proběhne přímo také praktická ukázka 
přípravy bioplastů. 

Prof. Hausnerová zašle do 9.7.2020 upravený obsah školení pro část probíhající v ČR. Prof. Hudec zašle 
do 10.7.2020 doplnění programu na třetí den, probíhající v SK. 

Projektoví manažeři následně vytvoří pozvánku s obsahem školení, kterou budou distribuovat 
účastníkům. Do 20.7.2020 by měl být finální seznam účastníků školení tak, aby mohl být PP1 zahájen 
výběr dodavatele ubytování pro slovenské účastníky. 

Partneři projektu se shodli na finálním termínu realizace školení, a to 18.8 – 19.8. 2020 na české straně 
(Otrokovice, Zlín), 21.8.2020 v Nitře, SK. 

HCP se ve spolupráci s prof. Hausnerovou pokusí oslovit ještě další SŠ, které by mohly mít o školení 
zájem. 

 



 
 

HCP vytipuje pro PP1 možnosti ubytování pro slovenské účastníky – 10 osob/pokojů, tak aby PP1 mohl 
realizovat poptávkové řízení.  

HCP poptá dopravu českých účastníků na školení v Nitře. 

 

Ad 5)  

a) Letáky 
 

V rámci oslovení žáků ZŠ pro studium plastikářských oborů bude realizován propagační materiál – 
letáky. Formát A4, celobarevný, oboustranný. První strana by měla být společná, jak graficky, tak 
obsahově, druhá strana potom v české obsahové verzi a ve slovenské obsahové verzi. 

Letáky by měly být koncipovány tak, aby oslovily žáky ve věku 14 – 15 let, tedy graficky poutavě 
s omezeným množstvím textu. 

VP dodá do konce 07/2020 texty pro společnou část, HCP a PP1 do konce 07/2020 dodají druhou 
stranu letáku, do konce 08/2020 by byl připraven první grafický návrh, v 09/2020 by měl proběhnout 
tisk, tak aby byly letáky k dispozici na náborové aktivity škol, které vzhledem k epidemiologické situaci 
jsou posunuty na dřívější termíny v říjnu a lednu. 

 

b) Propagační video 
 

Propagační video je v gesci PP1. Z důvodu nutnosti zajištění natáčení také v ČR je nezbytné předat HCP 
informace o struktuře a požadavcích na obsahovou stránku, tak aby HCP mohl u jednotlivých firem, 
resp. škol natáčení zajistit. 

PP1 dodá do konce 08/2020 návrh struktury videa. Po připomínkování proběhne výběrové řízení na 
dodavatele. Natáčení by proběhlo do konce 10/2020. 

 

Ad 6) 

VP vytvoří formální strukturu příručky pro učitele a zašle ostatním partnerům k připomínkování. 
Termín pro zaslání připomínek k formální struktuře je 15.8.2020. 

Obsahová struktura příručky bude dána výsledkem dotazníkového šetření mezi zúčastněnými školami. 
Do 10.8.2020 zašle VP k připomínkování dotazník. Dotazníkové šetření proběhne na závěr cyklu 
školení 21.8.2020 v Nitře. Po jeho vyhodnocení bude dopracována obsahová struktura Příručky pro 
učitele. 

Soutěž na zpracovatele Příručky proběhne v 08/2020. Od 09/2020 by měla být Příručka obsahově 
zpracovávána. 

Na české straně je připravováno ustavení pracovní skupiny, která se bude na zpracování příručky 
podílet formou připomínek, první zasedání je tak vzhledem k harmonogramu plánováno na 10/2020. 



 
 

Ad 7) 

Proběhla diskuze s ohledem na zapojení učitelů ZŠ do projektu, zejména do plánovaných školení. Ze 
strany HCP byl návrh na změnu v popisu cílové skupiny projektu – rozšířením o učitele ZŠ. Přítomní se 
v diskuzi shodli, že učitelé ZŠ by mohli být bráni jako učitelé odborných předmětů, a tím není třeba 
cílovou skupinu rozšiřovat.  

Jiné změny v projektu zatím nejsou plánovány. 

 

Ad 8) 

VP předal informaci ke stavu podpisu smlouvy na straně RO. 

Další projektový meeting proběhne v 10/2020 v Trenčíně. 

 

 

Zapsala: S. Hustáková 

1.7.2020, Zlín 


