
   

   

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 4. června 2020 

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 2019/2020. 

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

(září 2019 – červen2020). Jednalo se o projekty „Rodilý mluvčí ve školách“, „Divadelní festival 

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

pracovních příležitostí“. 

Členové PS byli informováni o plánovaných změnách harmonogramu realizace některých 

implementačních projektů v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a uzavřením škol.  

1. Rodilý mluvčí – projekt je realizován nadále bez nutnosti měnit harmonogram jeho realizace. 

Pan Eychaner se bezprostředně po uzavření škol adaptoval na vzniklou situaci a se školami 

komunikuje a výuku realizuje nadále online. 

2. Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí – veletrh byl zrealizován těsně před 

uzavřením škol, tedy 3. 3. 2020 a není tedy nutné upravovat jeho harmonogram a žádat Řídící 

orgán OP VVV (ŘO OP VVV) o změnu. 

3. Dopravní abeceda formou vrstevnického učení – u tohoto projektu nejsou v žádosti o 

podporu specifikovány žádné finanční ani časové milníky. K plánované realizaci tedy dojde 

v příštím školním roce (2020/2021) bez nutnosti žádat ŘO OP VVV o změnu. 

4. Divadelní festival základních škol – u tohoto projektu bude stanoven náhradní plán realizace. 

Po předběžné domluvě se zapojenými lektory (ZŠ Masarykova Čáslav, ZŠ Náměstí Čáslav, 

Gymnázium Čáslav, ZUŠ Čáslav, ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice a ZŠ Vrdy) bude na realizaci 

navázáno v září 2020. Samotná přehlídka pak bude přesunuta na konec roku. Ohledně 

vystoupení na zámku Kačina již probíhají v této věci dílčí jednání. S ohledem na tento časový 

posun bude pravděpodobně nutné posunout také realizaci posledního plánovaného ročníku 

festivalu v rámci MAP II. (Oproti původnímu plánu září 2020 – červen 2021 na leden 2021 – 

listopad 2021). 

 

 



 

 

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.   

Realizace stávajícího MAP II bude ukončena k 31. 12. 2021. S největší pravděpodobností bude 

možnost žádat o realizaci návazného MAP III, který ale prozatím nepočítá s poskytnutím finanční 

podpory na realizaci projektů implementace v území. 

Diskuze:  

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), diskutovalo se nad tím, jakým 

způsobem oslovovat samosprávy a soukromý sektor s žádostí o finanční podporu na udržení 

implementačních projektů v tomto období. Realizační tým MAP zajistí získat do konce školního roku 

zpětnou vazbu ze škol na dílčí projekty. V případě kladné odezvy pak do konce roku 2020 vytvoří plán 

komunikace. 

 

3. Informace manažera MAS Lípa pro venkov, z. s. o přistoupení nových členských obcí. 

Mgr. Radek Tvrdík informoval přítomné o schválení strategie MAS pro nové programovací období 
2021 – 2027, kdy se ke stávající členské základně připojilo osm nových obcí včetně města Čáslav. 
V rámci nově přistoupivších obcí jsou tři z nich rovněž zřizovateli škol, které pokrývá MAP (Čáslav, Vrdy 
a Žleby). 
 

4. Aktualizace investičních priorit v území. 

RT MAP rozešle na školy dotazník o plánovaných investicích jednotlivých škol. Na základě výsledku 
sběru dat v území budou relevantní investiční záměry doporučeny Řídícímu výboru k hlasování o 
zařazení do seznamu investičních priorit v území Strategického rámce MAP.  
Na základě požadavků škol může RT MAP rovněž působit na pozici tzv. „hlídacího psa“ a upozorňovat 
školy a jejich zřizovatele na aktuální možnosti čerpání finanční podpory z evropských, národních i 
nadačních zdrojů. 
 

Úkoly: 

1. Realizační tým MAP zajistí získat do konce školního roku zpětnou vazbu ze škol na dílčí 

projekty implementace. Výsledky budou prezentovány na příštím setkání PS, které bylo 

stanoveno na 27. 8. 2020. (Zodpovídá: Mgr. Kobela). 

2. RT MAP rozešle na školy dotazník o plánovaných investicích jednotlivých škol. Výsledky budou 

prezentovány na příštím setkání PS, které bylo stanoveno na 27. 8. 2020. (Zodpovídá: Mgr. 

Kobela). 

3. RT MAP připraví přehled dotačních výzev a dalších možností čerpání finanční podpory 

z evropských, národních i nadačních zdrojů.  Výsledky budou prezentovány na příštím setkání 

PS, které bylo stanoveno na 27. 8. 2020. (Zodpovídá: Ing. Adéla Mocová Rybová). 



   

   

 

 

Závěr: 

Termín příštího setkání PS byl stanoven na čtvrtek 27. srpna 2020 od 13:30 hodin. 

O termínu jednání budou členové PS včas informováni zasláním pozvánky a podkladů k jednání. 

 

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

vedoucí PS financování                                                                                         manažer projektu 

 

 


