
   

   

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro financování, které se konalo dne 25. listopadu 

2019 v zasedací místnosti Mikroregionu Čáslavsko v Čáslavi od 14:30 do 16:00 hod. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání vedl manažer projektu Mgr. Norbert Kobela společně s vedoucí PS financování Bc. Jiřinou 

Koženou.  

1. Vyhodnocení nákladovosti projektů implementace MAP ve školním roce 2018/2019. 

Členům PS byla představena analýza nákladovosti projektů implementace za první rok jejich realizace 

(září 2018 – červen2019). Jednalo se o projekty „Rodilý mluvčí ve školách“, „Divadelní festival 

základních škol“, „Dopravní abeceda formou vrstevnického učení“ a „Veletrh studijních oborů a 

pracovních příležitostí“. 

 

2. Informace o připravovaném OP JAK na programovací období 2021 – 2027.  

Přítomní byli informováni o připravovaném OP JAK, který má v příštím programovacím období 2021 – 

2027 nahradit stávající OP VVV.  Aktuality ohledně připravovaného Operačního programu lze sledovat 

na webu MŠMT. 

https://opvvv.msmt.cz/2021-plus?fbclid=IwAR3HrGybW-

x6EY65iKvRq7te26PnA3_45qXoJ4jgb5KjIuRv5MzEqCnazXI 

 

3. Informace o spolupráci s DSO Mikroregion Čáslavsko – zastávka Protidrogového vlaku v Čáslavi. 

Členové PS byli informováni o spolupráci MAP s DSO Mikroregion Čáslavko a obcemi zřizujícími plně 

organizované školy v území. Stalo se tak u příležitosti zastávky Protidrogového vlaku, která se konala 

7. října 2019. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů PS pro financování je posílení vzájemné spolupráce 

aktérů ve vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, rodiče, NNO, podniky, zřizovatelé), dá se tato spolupráce 

považovat za „první vlaštovku“ kofinancování aktivit MAP v budoucnu. 

 

4. Aktualizace investičních priorit Strategického rámce MAP. 

V území byl od posledního setkání PS členy realizačního týmu identifikován nový požadavek na 
rozšíření infrastruktury mateřských škol. Jedná se o záměr obce Tupadly s názvem „Rozšíření Mateřské 
školy Tupadly“.  Obec Tupadly dodala ještě před konáním PS potřebné podklady k posouzení. Jedná se 

https://opvvv.msmt.cz/2021-plus?fbclid=IwAR3HrGybW-x6EY65iKvRq7te26PnA3_45qXoJ4jgb5KjIuRv5MzEqCnazXI
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus?fbclid=IwAR3HrGybW-x6EY65iKvRq7te26PnA3_45qXoJ4jgb5KjIuRv5MzEqCnazXI


 

 

o Demografický vývoj v obci, Územní rozvoj obce v čase, Dohodu v území a Souhlas zřizovatele se 
zařazením investice do Strategického rámce MAP. 
Diskuze: 
Na základě předložených materiálů se členové PS shodli, že bude investiční záměr obce Tupadly 
doporučen Řídícímu výboru k hlasování o zařazení do seznamu investičních priorit v území 
Strategického rámce MAP.  
 

Přehled plnění úkolů z předchozích setkání: 

- Do konce školního roku 2018/19 vypracovat položkový přehled nákladovosti aktivit 

spolupráce škol, které byly realizovány (zodpovídá Mgr. Kobela) 

Úkol splněn. 

Závěr: 

 Termín příštího setkání PS bude stanoven na základě postupu v projektu a potřeby. O termínu dalšího 

jednání budou členové PS včas informováni zasláním pozvánky. 

 

Zapsala: Bc. Jiřina Kožená                                                                          Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

vedoucí PS financování                                                                                         manažer projektu 

 

 


