
 

 

 

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 26. 

listopadu 2020 od 15:00 do 16:30 hodin online formou 

 

Přítomni: Mgr. Norbert Kobela, Mgr. Radek Tvrdík, Ing. Adéla Mocová Rybová, Mgr. Ludmila 

Záklasníková, Bc. Jiřina Kožená 

Omluveni: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Miloslav Oliva 

 

Vzhledem k vládním opatřením se setkání konalo online formou prostřednictvím služby G-

Meet. 

 

1. Potřeba revidovat KA 4 – projekty implementace MAP 

Vzhledem k situaci ohledně opakovaného uzavírání škol v souvislosti s epidemiologickou situací bude 

třeba přehodnotit většinu aktivit KA  4 – Implementace MAP, především pak jejich původně 

nastavené harmonogramy realizace. 

Projekty implementace je v zásadě možné rozdělit do dvou kategorií: 

A) Projekty, které se přímo vztahují k přímým (mzdovým) výdajům 

Sdílený rodilý mluvčí – tuto aktivitu se daří realizovat bez nutnosti měnit harmonogram. Od počátku 

uzavření škol spolupracuje rodilý mluvčí s pedagogy daných škol na online výuce a vytváří výuková 

videa, která jsou do škol distribuována. 

Divadelní festival základních škol – v tomto případě bude nutné žádat o podstatnou změnu a požádat 

ŘO o změnu harmonogramu i rozpočtu projektu. Druhý ročník Divadelního festivalu byl původně 

přesunut z června na prosinec 2020. Vzhledem k vývoji situace v podzimních měsících ale nebude ani 

v tomto náhradním termínu možné aktivitu realizovat. Dále je otázkou, zda vývoj epidemiologické 

situace vůbec dovolí připravovat a realizovat třetí ročník. 

B) Projekty, které se nevztahují k přímým (mzdovým) výdajům 

Dopravní výchova formou vrstevnického učení – vzhledem k tomu, že tato aktivita je postavena na 

spolupráci dětí a žáků z různých mateřských a základních škol nebylo možné od března 2020 v této 
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aktivitě pokračovat. V tuto chvíli je otázkou, zda vůbec bude možné do konce realizace MAP II na tuto 

aktivitu navázat. 

 

Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí – veletrh se zpravidla konal v březnu. Je otázkou, 

zda situace dovolí uskutečnit 5. ročník v roce 2021. Zazněl návrh pokusit se realizovat veletrh virtuální 

formou. Každý z vystavovatelů by mohl být osloven, zda namísto fyzické účasti na veletrhu nevytvoří 

video spot. Kolem této varianty je mnoho otazníků. Kdo by spoty vytvářel, zda každý sám za sebe, 

nebo jeden tým, a mnoho dalších. 

 

2. Dotaz na ŘO OP VVV 

Na základě podnětů některých členů RT lze údajně v některých operačních programech žádat o 

prodloužení realizace projektů vzhledem k aktuální situaci. Bylo by tedy vhodné zjistit na ŘO OP VVV, 

zda by bylo možné posunout realizaci některých projektů implementace za konec fyzické realizace 

MAP II. Konkrétně se jedná o Divadelní festival základních škol, u kterého byl již jednou termín 

realizace přesunut o 6 měsíců, ale vzhledem k podzimním vládním opatřením nebylo možné tento 

termín splnit. 

 

3. Realizace aktivit po skončení projektu – možnosti kofinancování 

Pracovní skupina již v minulosti otevřela téma možnosti udržení aktivit projektu i po skončení 

realizace MAP II formou kofinancování ze strany obcí a firem. Vzhledem k stávající situaci, kdy stále 

není jasné, jak výrazný bude propad v příjmech obcí z RUD, se toto téma stává ještě složitějším. 

Předpokládá se, že na začátku roku 2021 bude svoláno jednání PS pro financování, na kterém bude 

právě toto hlavním řešeným tématem. V první řadě je třeba připravit finanční rámec – které projekty 

udržet a jaká by byla jejich finanční náročnost. 

Úkoly: 

• Podat dotaz na ŘO OP VVV ohledně možnosti prodloužení realizace implementačních projektů za 

konec fyzické realizace MAP II (prosinec 2021). (Zodpovídá: Mgr. Kobela). 

• Připravit plán alternativy pro realizaci Veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí. Oslovit 

instituce a zjistit jejich případný zájem o projekt v této formě. (Zodpovídá: Mgr. Kobela, Ing. Mocová). 

• Připravit finanční rámec pro účely udržitelnosti projektů implementace. (Zodpovídá: Mgr. Kobela, 

Romana Prchalová). 

Závěr: 

Termín příštího setkání PS nebyl tentokrát stanoven a stane se tak na základě nových skutečností a 

potřeb. 
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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 

 


